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Abstract: 

Establishing Dynamic Measurement of Psychological Attitude of 

Handicapped in Ninevah Province 

This research deals with the importance of knowing Handicapped 

tendencies towards practicing sports. The problem of the research lies in 

the absence of special measuring tools for this issue. 

The research aims at: 

1. Constricting a measure of psychological tendency of emotionally 

Handicapped towards practicing sports. 

2. Measuring the level of Handicapped tendency towards practicing sports 

significance of according to the items of the measuring. 

3. Knowing the significance of differences at the levels of disability. 

The researcher followed the descriptive method which suits the nature 

of the survey research, the sample of the research was chosen intentionally 

by the researcher which was (754) of motion ally Handicapped , The 

researchers depended on (45), The measuring tool was applied on a sample 

of (200) motion ally handicapped. 

The results of the statistical analysis were as follows: 

1. The validity of the items of the tool which was designed to measure the 

tendency of motion ally Handicapped towards practicing sports. 

2. Motion ally Handicapped tendencies towards practicing sports were 

positive. 

3. There are no difference towards practicing sport between (the double 

dismemberment and the dismemberment of the upper limb under the 

elbow). 

 

 



 بناء مقياس االجتاه النفسي للمعاقني ححكيا حنو ممارسة األنشطة الحايضية   

289 

 البحث ةيهموأ املقدمة 1- 1 

اإلنسان  ون من بينكيل أن ز وجدتـه عار الوقـت نفسـه تشـاء إ يـورة وفـأحسن ص اإلنسان يفهللا لقد خلق ا
 ومـ  ظهـور هـذه نيشـكل هـؤالء فئـة املعـاقيأنعـم هبـا علـى عبـاده و  تعاىل اليتهللا ممن حرم من بعض نعم ا

-قهميتعتـرض طـر  يل العقبـات والصـعوابت التـيواألحبـاث لتـذلنـا أن نكثـف اجملهـودات يالفئـة وجـب عل
ـرى الباحثـان أنـه كلمـا يو  ،جـة الكـوارث واحلـروب وحـوادث الطـرقيـد نتياتز  يهـذه الفئـة فـ أعدادما أن يسـ
لـذلك ال ـدة الحتـواء هـؤالء، يت جدار ـى أن نبحـث عـن وسـائل وابتكـادت احلاجـة إلاز دت هـذه النسـبة از 
 ل دورها واستثماره.ية لتفعيشـها بـل علـى العكس هناك إمكانية وهتمحيكـن جتاهـل هـذه الشـر مي

 اآلاثرظهور وترك  يفـ اً ـر يكب  اً ر أو املـرض املـزمن والعاهـة دو  بـالعجز اإلصابةوتلعـب ظـروف اإلعاقـة أو 
ن حنو هذا الشخص وخاصة يعال اآلخـر ردود أف تؤثر كذلك يف ية الفرد املصاب، وهيشخص ة يفيالسلب
ن يتكو  ؤثر يفيه ياً عليشـكل ضغطاً نفسي يث تقبلهم للمعاق وتفاعلهم معه، األمر الـذيد األسرة من حاأفر 

 اته املختلفة.يجوانب ح فه يفين مفهومـه لذاتـه وحتـد مـن أدائـه وتـؤثر سـلباً علـى تكيتكـو  وإعادة

ـدة عـن التفاعـل مـ  اجملتمـ  لشـعورها بعـدم القدرة على األداء يـة وبعيون منزو ة تكـاد تكـحيوكـون هـذه الشـر 
ـر يهم الكثيب تولـد لـداش حالة الضجر واالغر ية تعحية اإلنتاج إىل حد ما، خاصة وأن ههذه الشر ميورمبا عد

 خاط  ريهبم إىل تفس ة تدف يشـون حالـة انفعاليعيـث جتعلهـم ية حيابت النفسـامـن االنفعـاالت واالضـطر 
علنـا جيقتهـا مـا يحق يسـت كـذلك فـيها على أهنا ضـدهم رغـم أهنـا لينظر إلي ة اليتياتي من املواقف احلريلكث

 (.  ٣، ١٩٨٥ل، يتهمه. )حممد مجيكـن مـن خالـهـا هتدئـة انفعاالهتم ورعامي ينبحـث عـن الطـرق التـ

ة يـق هـذا اـهـدف وظهـرت اخلـدمات النفسيمج لتحقالرب كـار واخلطـط واهلـذلك ظهـرت بعـض األف
 إذة هذه الفئة يترب يـاً فـيجوهر  اً ر شـكل حمـو ي يضـايالر  هـذه الفئـة، والنشـاط البـدين وتربيةة يلرعاة يواالجتماع

ركةه من نشـاط واللعـب واحلتهم تقـوم علـى أسـاس اليترب ب املستخدمة يفية واألساليات الربو ي  العمليأن مج
بوسكرة وبوقرص، ة. )ية والنفسية واالجتماعية والعقليهتم البدنار و قـدنمي يأجـل إاتحة الفرصـة ـهم لك

٤٠٧، ٢٠٠٧  .) 

 يـة السلوك الربو يهتـدف إلـى تنم يـاة التـية تشـكل جانبـًا مهمـًا مـن جوانـب احليضـايومبـا أن األنشـطة الر 
ـة لـذا فـإّن ممارسـة يفيـة وأجهـزة اجلسـم الوظية واملهار ير الكفاءة البدنيتطو  د فضاًل عنا اإلفر نيب يواالجتماع
حًا أم يصح اً ري كان أم صغ  اً ري ـ  كبياجلم أماممتاحـة  يعلـى أحـد بـل هـ اً ة ال تعـد حكـر يضـاياألنشـطة الر 

 .يمن العوق اجلسم عايني

مسـتوى الطمـوح وذلـك بـالتعرف علـى اجتاهـاهتم حنـو ممارسـة إلـى  اـهاصوإي نيضـة املعـاقايلـذا لـزم االهتمـام بر 
ـة ي لوضـ  األسـس العلميني والربـو ني واملـدربنيإلـى مقـدرة املهتمـ يؤديسـ ياألمـر الـذ يضـايالنشـاط الر 
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ة يضاير ة املمارسة اليـر اجتاهات بعضهم حنو أمهيي وقـد تصـل إلـى تغنيضـة املعـاقاير  ير العمـل فـيلتطـو 
 للوصول إىل مستوى الطموح.

 نيد املعـاقار ـول األفيقـة للتنبـؤ والتعـرف علـى اجتاهـات وميـة الدقيس العلمييوالبـد مـن وضـ  اخلطـط واملقـا
مهم جدًا فقد أمج   ية فـإن اجلانـب النفسحيث عـن هـذه الشـر يوعنـد احلـد يضـايحنـو ممارسـة النشـاط الر 

 وتعد نيوخاصة لدى املعاق يضايالنشـاط الر  يـر فـية ـها أثر كبيالنفس يعلى إن النواح معظم علماء النفس
هم ملمارسة األنشطة يها علري ومدى أتث دااألفر سـلوك  يتـؤثر فـ يالتـ ياالجتاهات إحدى تلك النـواح

 ة. يضايالر 

ة من حيعلـى اجتاهـات هذه الشر ة للتعـرف يـة واملوضـوعيالعلم األسسوضـ   يـة البحـث فـيلـذا تتجلـى أمه
 اس اخلاص هبم.يخالل بناء املق

 مشكلة البحث ٢-١

تبلور من خالل يط بـه وهـذا األمـر ية للمعـاق مبـدى اندماجـه وتفاعلـه مـ  اجملتمـ  احملـيتتأثر احلالة النفسـ
اجملتم  أللوان  ء يفاياألسو  مـن نهاأقر ة علـى ممارسـة دوره مـ  يمقدرتـه الشخصـ واىلنظرة املعاق إىل نفسه 

 يوالـذ يضـايولعـل أهـم تلـك األنشـطة تلـك املتعلقة ابجلانـب الر  يضـايوالر  يواالجتمـاع النشـاط الثقـايف
د ار هـا األفيسـعى إلي يت التـاز ـايثـل أحـد االمتمياملتحضـر فضـاًل عـن كونـه  يثـل احـد أوجـه اجملتمـ  العصـر مي

هم. ومن هنا الحظ الباحثان ومن خالل يلد ياكتسـاهبا ملـا تعكسـه علـى املسـتوى الشخصللـتمكن منهـا و 
د ااجملتمـ  وأمـام هـذه النسـبة أر  يمـة ـهـا وزهنـا فـي ثمثـل قنينسـبة املعـاق ل أنيمركز التأه عملهما املباشر يف

معظمهـم ال  تـه بـأنيد ورؤ ار ء األفة هـؤاليالضـوء علـى جانـب مهـم مـن جوانـب شخصـ يلقـي أن الباحـث
مهمـاً  اً ر لعـب دو ي يوالـذ يـدة منهـا االجتـاه النفسـيكـون هنـاك أسـباب عدية. وقد يضايارسـون األنشـطة الر مي
ل يـاد منفـذ لتعـدجيإلـى إ يـؤدي ية األمر الذيضايههم حنو ممارسة األنشطة الر ي هؤالء وتوجيريتس يفـ اً ري وكب

ـاص هبـم ـاس خيأن عـدم معرفـة هـذه االجتاهـات وعـدم وجـود مق يش داخـل اجملتمـ  أيـاة والعـينظـرهتم للح
فهـم  يسـة تسـهم بشـكل أو بـأخر فـار عتقـد الباحـث أن نتـائج هـذه الديسـة، إذ ار تعـد مشـكلة تسـتحق الد

ن ألشكال ها إذ أيلد يالعـوق الـذ تتمثـل أبشـكال يتها والتـية ومـا تعكسـه خصوصـحية هـذه الشـر يشخصـ
  هبم.نيطية على أنفسهم وعلى احمليالعوق انعكاسات سلب

 : البحث افهدأ  ٣-١
 هدف البحث إىل:ي
 ة.يضاياً حنو ممارسة األنشطة الر ي حركنيللمعاق ياس االجتاه النفسيبناء مق ١-٣-١

 ة.يضايارسة األنشطة الر اً حنو ممي حركنيللمعاق يالتعرف على مستوى االجتاه النفس ٢-٣-١
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 ة.يضاينة البحث حنو ممارسة األنشطة الر يلع ية لالجتاه النفسيار يت معاياد مستو جيإ ٣-٣-١

ًا حنو ي حركنيفئـات املعـاق أنواعلـبعض  يمسـتوى االجتـاه النفسـ يرف علـى داللـة الفـروق فـالتع ٤-٣-١
 ة.يضايممارسة األنشطة الر 

 فرض البحث  ٤-١

اإلعاقـة لفئة  أنواعلـبعض  يـاس مسـتوى االجتـاه النفسـيق يـة فـيذات داللـة معنو  ود فـروقوجـ 1-١-٤
 ة.يضاياً حنو ممارسة األنشطة الر ي حركنياملعاق

 جماالت البحث 5-١
 نوى.يحمافظة ن اً يفي حركني: املعاقياجملال البشر  1-5-1

    ٢٠٠٨-نار يحز  ٢٠ة يولغا ٢٠٠٧-ن الثاينيتشر  ١٥: اجملال الزماين 1-5-2
 اجملال املكاين: مركز املوصل لتأهيل املعاقني 1-5-3

 حمافظة نينوى                               مركز األطراف الصناعية                          
  قسم العالج الطبيعي مستشفى السالم                          

 د املصطلحاتيحتد 6-١

 االجتاه 1-6-1
 ءيعلى أنه رغبة الفرد أو استعداده لالستجابة حنو ش (:Anderson, 2005) أندرسن عحفه -

 .(Anderson, 2005, 60) قة ماي بطر نيمع

 يد مـن العـامل اخلـارجار كتسـبه األفيًا ي اثبـت نسـبنياستعداد معـ :ايا عحف الباحثان االجتاه نظح يو  -
ة أو يابجية أو إينة قد تكون سلبيب معيأبسال تعرضهم اء أو املواقف اليتيبوا بتفاوت لألشيستجيل
 ة.ياديح

 املعاق ٢-٦-١

على العمل املناسب  تهاوإمكانينقصت قدرته  يأبنه ذلك الشخص الذ (:١٩٨٨عحفه اجلاسم )ي -
قـد  يإلـى الدرجـة التـ يـه عـن الفـرد العـاديتلـف فخي ية ابلشكل الذيبسبب نقص أو عاهة جسم

 ( ٢٢، ١٩٨٨)اجلاسم،  .يئة أو العوق الوالديمل ذلك العوق بسبب البشيل و يها للتأهيتاج فحي
ة يتـه احلركاـؤثر علـى قدر ي يمـن عجـز كامـل أو جزئـ عـاينيكـل شـخص   ـاا:يئاح عحفـه الباحثـان إجيو   -

قد في-ليـة خاصـة وأتهيتـاج إلـى رعاحياملعتـاد و  يـوميـام ابلنشـاط الينعه من القمية يوالنفسة يوالبدن
 اً.يجيف م  جمتمعه تدر يخالـها قدرته على التك
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 ياإلطار النظر ١-٢

  االجتاه ١-١-٢

ًا أو يابجيء إيم الشيـااًل إلـى تعمـيعـل الشـخص مجي يالـذ يـل العقلـيامل (:Katsz, 1978عحفـه كـاتز )
 (.silverman, 1978, 501) اً.يسلب

م يالعـام ومفهوم الق يأر المـن املوضـوعات األخـرى: كـ ـريإلـى فهـم عـدد كب يهاالجتـاه مـدخل ضـرور  و
عالقاهتم ببعض وبنظم  يفـ دار األفوضـوعات املرتبطـة بسـلوك ـر ذلـك مـن املية وغيللشخصـ يمـيوالطاب  الق
 (.  ٧، ١٩٨١اه. )آدم، يدها ومثلها العليفها وتقالار اجلماعة وأع

 مكوانت االجتاه ١-١-١-٢
بات يها أبهنا ترتيكـن النظـر إلميأن االجتاهـات عبـارة عـن جمموعـة مـن املكونـات وال  نـت معظـم البحـوثيب

 السلوك فقط. طة تؤثر يفيبس

 Cogntive Component( املعحيف) ياملكون الفكح  -

 يوهـو أ-واملعتقـدات املسـتقطبة حـول هـدف االجتـاه األفكارضـم جمموعـة مـن يهو  يوهـو اجلانـب املعرفـ
حتـدد عالقة اـهدف ابألهداف  يالتـ يهـ األفكارـاة الفـرد، وهـذه يح يفـ يأو مـاد يء لـه وجـود معنـو يشـ

 (Freed man-Hall, 1974, 247تهه. )ياألخرى ومدى أمه

 AFFective Component( الوجداين) ياملكون العاطف -

ـة للفـرد، ية االجتماعيكولوجيالصـفة السـا ـقيحتق يـره تسـهم فـي الفـرد وغنيعـة العالقـات القائمـة بـيطب أن
 ـره، وبنـاًء على هذا التصـور الـذهينيذهنـه مفهـوم عـن ذاتـه وعـن غ يتبلـور فـي، إذ يـوجليذلـك الكـائن الب
ترسـم  يـه توجهـات خاصـة حنو تلك العالقـات والتـين تنشـأ لدينشـأ مـن عالقتـه بـاآلخر ي يلـدى الفـرد الـذ

ركـزون اجتاهـاهتم ي يوالعـاطف يهم قاعـدة متوازنـة مـن القبـول االجتمـاعين لـديد الـذار ته. هفـاألفيح شخصـمالمـ
نتـاهبم الشـعور ابلرضـا والقبـول لطروحـاهتم يو  ـايجيتفـاعلون معهـا بشـكل إيـاة املختلفـة و يعلـى مواقـف احل

ت ار ايأحد اخل يعد اجلانب العاطفي( و ٢٠٥- ٢٠٤ ،٢٠٠١، يجـيه. )امللناآلخريوأفكـارهم مـن قبـل 
 املواقف املختلفة. ده يفيـر عن توجهات سلوكه وأتكيالتعب يـه اإلنسـان فـيلجـأ إلي يالتـ
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 Behavioral Tendeney Componentل للفعل( يامل-ي)احلحك ياملكون السلوك -

ة حنـو عـدد مـن يابجيفرد اجتاهات إتلك الميهتعمل االجتاهات بوصفها موجهات لسلوك اإلنسان، فعندما 
ًا حنـو موضـوع مـا يمـل أجتاهـاً سـلبحيكـان   إذاحنوهـا أمـا  ـايجينـدف  حنـو العمـل علـى حنـو إياملوضـوعات فأنـه 

 (42، 2002جتـاه ذلـك املوضـوعه. )الظـاهر،  ب علـى حنـو سـليبيسـتجيفأنـه 

 ن االجتاهيمحاحل تكو  ٢-١-١-٢

تمسكون هبذا االجتاه، ين يمـا بـالتعرض ملوضـوع االجتـاه أو ابلتفاعـل مـ  آخـر وتتكـون االجتاهـات إهتكتسـب 
األسرة، فقد تتكون اجتاهات  ـق التنشـئة يفي عـن طر يرية تتضـمن املعـايالشخصـ يفـ استعداداتأو بوجود 

 ,Morgan, 1979)ه الطفولةمرحلة "مرحلة النمو وخاصة  ت مؤملة يفاجة للتعرض إىل خرب ية نتيسلب

602).  
 :  ية هيأساس محاحلن االجتاهات بثالث يح تكو ميوعموماا 

ـة تتضـمن تعـرف يـة أو معرفيكا هـذه املرحلـة ظـاهرة إدر  يكـون االجتـاه فـي ـة:يأو املعحف ةياإلدراكاملححلـة 
عة احملتوى يتكون من طب ـة اليتياالجتماعئـة يـة والبيعيئـة الطبيالفـرد بصـورة مباشـرة علـى بعـض عناصـر الب

ـة كالـدار اـهادئـة ياء مادينشـأته حـول أشـ يتبلـور االجتـاه فـيوهكذا قد  ه،يش فيعي يعة اجملتم  الذيالعام لطب
وحول نوع حمدد من اجلماعات كاألسرة  د كاألخوة واألصدقاء،ار فـوحـول نـوع خـاص مـن األ ح،يواملقعـد املر 
 ة.ية كالنخوة والشرف والتضحيم االجتماعيوحول بعض الق ينادومجاعة ال

قد -مثاًل -، فاجلـائ  نيء معيل الفرد حنو شيز هذه املرحلة مبيوتتم :نيء معيل حنو شيمححلة منو امل -
ل إىل تناوله على شـاط  البحـر، ومبعنـى أدق يميل إىل أصناف خاصة منه، أو يميطعام، ولكنه  يه أيرضي

 ة.يالذات واإلحساساتواملشاعر  يط مـن املنطـق املوضوعيرحلـة مـن نشـوء االجتـاه تسـتند إلـى خلـإن هـذه امل

ء مـا يثبـت علـى شـيسـتقر و يل على اختالف أنواعه ودرجاته ين الثبوت واملإ ر:اح مححلة الثبوت واالستق
 ن االجتـاه.يتكـو  يـرة فـياملرحلـة األخ ي، فـالثبوت هـيتطـور إلـى اجتـاه نفسـيعنـدما 

  )  www.science-arabhs.com )سعيد فودة،
 نيضة املعاقاير  ٢-١-٢

 ومعاونتهم لالندماج بـاجملتم  نياقإعادة االتصال ابألشخاص املع ي هنياقضة املعايلر  يإن هاـهـدف األساس
البحـت بـل نتخطـى  يضـايب الر يضـة هنـا جمـال التـدر ايابلر  يعنـية وال يـوـهم النفسـيطـور ميو  ينمـيبشـكل 

لتصـل إلـى كـل أهـداف  ب البـدينيتتخطـى أهـداف التـدر  ية التـيضـايـة الر يذلـك إلـى املفهـوم الشـامل للرب
 (  ١٤، ١٩٩٠،)غسان ة الشاملةه.يضـايمج الر اـق الرب يثـة عـن طر يـة احلديالرب
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ة يدية التقليضايـة الر ير األنشـطة اخلاصـة ابلربي علـى أهنـا هحتـو نيضـة املعـوقاي( ر teampyferوعـرف )
 ه.ني وانجح ومقن  استنادا إىل اهتمامات وحاجات املعوقني من املشاركة بشكل أمني املعوقنيلتمك

(teampyfer, 1989, 5) 
 يد أار ألن عـدداً حمـدداً مـن أف ـايتيـ  احليل التطبيسـب كـن أن ـخـدمميـا هفإهنـا يضـة اجتماعاية الر يوبسبب أمه

نب  من الدواف  يكن أن مياملـنخفض للشـخص املعوق  واإلجنازاملرتفـ   اإلجنازتقبلـون أن ين يجمتمـ  هـم الـذ
 ه.ينيد العادار اة األفيح ها يفيتؤد اة هـذا الشـخص مماثلـة للوظـائف اليتيـخدم وظائف ح ة اليتيالعاد
 (  ٢٨- ٢٣ ،١٩٨٣،ي)فتح

 مهيتها وأنية للمعاقيضاية الح يالرتب ١-٢-١-٢
طر على يسيـف مـا ية لتخفيضـة اخلـواص إحـدى اجملـاالت األساسـاي أو ر نيضـة املعـوقايأصـبحت ر 

كل   ة تعىن بشكل واس يحية والرو يضاية الر ين همفهوم الربمعاً، وا   وبدين ي من عبء نفسنياملعوق
 ياجملتم  الذ ًا يفيًا وعاطفيًا وعقليلة إبعادة الفرد املعوق إىل املستوى املؤثر جسميوالسبل الكف ءاتار اإلج

ة ولكنها متوحدةه. )صادق ري ءات متناسبة م  نوع العوق وأتخذ أشكااًل متغار ه وتكون هذه اإلجيش فيعي
 ( ٢١، ١٩٩٠ن، ار وآخ

 :  ي وهنيضة املعاقاير  ة يفيوهناك ثالثة جوانب أكثر أمه

ـة للعالج يعيلة طبي وسـنيضـة للمعـاقايهـام: تعـد ممارسـة الر  يضـة كعامـل عالجـاياالسـتفادة مـن الر  -
اسـتعادة  ية فـري بدرجة كب يعيحد املكوانت اـهامة للعالج الطبأة و يلية أتهينات عالجيئة ثمر يعلى ه

والتحمل  العصيب-ياملهـارة والتوافـق العضـلة، و يـة للمعـاق، مثـل اسـتعادته للقـوة العضـلياقـة البدنيالل
 اةياحل اقته العامة يفياستعادته لكفاءته ول والسرعة واملرونة وابلتايل

قة تفوق كوهنـا ي جوانب عمنيضة املعاقاية: لر يحيضة الرو اية للر ياالستفادة من اجلوانب النفس -
للمعـاق كمـا  يح النفسـيدة للتـرو يلة انجحة وجيقة ووسيتعدى األمر كوهنا طر يًا ـهم فيعالجًا بدن

اكتسـاب اخلبـرة  يـة والصـرب والرغبـة فـيـة الذاتيتشـكل جانبـًا مهمـًا مـن اسـرجاعه لعنصـر الدافع
 يإعـادة التـوازن النفس يـر فـيكب  ـايجيـة بـدور إيحيضـة الرو ايـاة وتسـهم الر يح ابحليوالتمتـ  الصـح

  بة واململة ما بعد اإلصابةية الرتايللمعاق والتغلب على احل
  إلعـادة تـأقلمهمنيضـة املعـاقايلـة لر يمـن األهـداف النب ياجملتمـ : وهـ ي فـنيإعادة أتقلم املعـاق -

ل وسرعة استفادهتم وأفادهتم للمجتم  ابنتظامهم يط هبم، وبعبارة أخرى تسهيئة اجملتم  احمليوالتحامهم بب
وله ومواهبه ونسبة يدة طبقًا مليب املعاق على ممارسة مهنة سابقة أو جديتدر ) سمى ابلعالج املهينيما يف

ـدة، كمـا ية وتطـور أدائـه ملهنتـه اجلديالالزم للمعاق وتنم ل املهينيضة إىل دعم التأهايإعاقته(. وهتدف الر 
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زلوا األصـحاء منهـا علـى نـاينافسـوا و ي أن نيكـن للمعـاقمي يضـات التـايـد مـن الر ين هنـاك العد إلـى أرينشـ
ف( وسـباق ا ابلشـلل وبتـر األطر نيـاردو، تـنس الطاولـة )للمصـابينج، البليـة السـهام، البـوليل املثـال رمايسـب

 (.  ٢٣- ٢١، ٢٠٠٠ض، اي. )ر األطراف ببتـر نياملعـاق

 :هبةاملشاالدراسات  ٢ - ٢

 (٢٠٠٠، )يميوالنع يميدراسة النع ١ - ٢ - ٢

 ة"يضاية الح ية الرتبيحنو مادة كحة القدم لطالب كل يالنفس لالجتاهقارنة "دارسة م

 ة يفيضاية الر يـة الربي طـالب كلنيحنـو مـادة كـرة القـدم بـ يسـة إلـى التعـرف علـى االجتـاه النفسـاوهـدفت الدر 
 جامعة املوصل.

ة الثالثـة يمي السنوات التعلنية حنو مادة كرة القدم بيكذلك التعرف على الفروق ابالجتاهات النفس
ة يطالبـًا وقـد اسـتخدم الباحثـان املقابلـة الشخص (٥٩) نـة البحـثيوبلغـت ع (األربعة الثالثة، ،)األولـى

ة يدرسوهنا وبضمنها درس الربي ة اليتيلطلبة اجلامعة حنو الدروس اجلامع ياس االجتاه النفسيفضاًل عن مق
 (.       ١٩٩٠، والقرغويل أعده )الطالب ية الذيضايالر 

عبـارة، وأعتمـد الباحثـان  (٢٥ـاس ب)ياملق ينتهـيمتـه ليـت قي لتثبنيبعد أن مت عرضه على عدد من احملكمـ
ن ابجتـاه يـل التبـايوحتل يـار يف املعار واالحن نهـا الوسـط احلسـايية كـان بيعلـى عـدد مـن املعـامالت اإلحصـائ

اجتـاه -ةيضـايـة الر يـة الربيلطـالب كل ةيابجيإة يسـة أن هنالـك اجتاهـات نفسـاـائج الدر واحـد، وقـد أظهـرت نت
ة حنو ية الثالثة ابالجتاهات النفسيمي السنوات التعلنيـة بـيوكـذلك ال توجـد فـروق معنو -مـادة كـرة القـدم
 مادة كرة القدم. 

 (  ٢٠٢- ١٩٠ ،٢٠٠٠،يميوالنع يمي)النع

 (٢٠٠١) وآخحان اينيحلدراسة ا ٢-٢ -٢

 ة"يحية والرتو يضايالح  األنشطةاحلحب حنو ممارسة  يول معوقي"م

ل ية من مركز املوصل للتأهيوا بصورة عشوائري ( معوقًا اخت٩٥نة مكونة من )يسة على عات هذه الدر يأجر 
ة يضايالر  األنشطةاحلرب حنو ممارسة  يول معوقيسة إىل التعرف على مار وهدفت الد ٢٠٠١-٢٠٠٠لعام 
لة للحصول على إجابـات عـدد مـن ياانت كوسيان جلم  البية. استخدم الباحثان استمارة االستبيحيوالرو 

ـاس يـوـهم ومبقيسـة تعكـس مي( حمـاور رئ٦ان علـى )ين وقـد احتـوى االسـتبياألسـئلة املكتوبـة مـن قبـل املختبـر 
( ٩٥نـة البحـث البالغـة )يعهـا علـى عيتها مت توز يمـن صالحتـم ، ال( و اانيأحمتـدرج مـن ثـالث بـدائل )نعـم، 

ـة، ية )قـانون النسـبة املئو يسـة الوسـائل اإلحصـائار ن. وقـد اسـتخدمت الديت للمختبـر ار ح الفقـيفـرداً بعـد توضـ
 ملعامل ثبات االختبار(. يعيط، اجلـذر الربيمعامـل االرتبـاط البسـ
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 ة:ياً مت التوصل إىل النتائج التاليئاانت إحصايوبعد معاجلة الب

 ة.يحية والرو يضايالر  األنشطةاحلرب حنو ممارسة  يلدى معوق ةيابجيإول يتوجد م-

 .يضايسون ابملتعة والرضا من خالل مشاهدة النشاط الر حي نية من املعوقري أن نسبة كب-

 ة.ية والنفسيعلـى حتسـن حـالتهم الصـح ريلـه تـأث يضـاي مـن أن النشـاط الر نية مـن املعـوقري تؤكد نسبة كب-

 اإلجراءات البحث: -٣

 املستخدم ملنهجا 3-1

 ة. يسة احلالاأبسلوب املسح ملالءمته الدر  يأعتمد الباحثان املنهج الوصف

 تهنيجمتمع البحث وع 3-2

قـاً يـدًا دقيالبحـث حتد ـد جمتمـ يـًا قـام الباحثـان بتحدي حركنينـة البحـث واملتمثلـة ابملعـاقية عيخلصوصـ اً ر نظ
 نوى.يحمافظة ن يـل فـيمركـز املوصـل للتأه يات املتـوفرة فـيمـن خـالل االسـتعانة ابألحصـائ

ـة أنـواع األعاقة من خـالل يـة دون بقيـة فقـط بصـورة عمدياإلعاقـة احلرك يذو  دار األفوقد اختار الباحثان نوع 
ن اتفقـوا علـى يوالـذ يضـايوالر  ياجملـال الطبـ ي فـنيوالعـامل نين املختصـهـا مـ  عـدد مـار أج ياملقـابالت التـ

ة وكذلك ثمكنهم من اإلجابة على مفردات يضـايهـذا النـوع مـن اإلعاقـة لقـدرهتم علـى ممارسـة األنشـطة الر 
 اس.ياملق

 ًا يفي رمنيـًا املسجليرك حنيف املعـاقيثلـون تصـنمي( معـاق ٢٠٠٠وبـذلك أشـتمل جمتمـ  البحـث علـى )
( سـنة، وقـد ١٥-١وح أعمـارهم مـن )ان تر يل ابستثناء النسـاء وكـذلك الـذكور الـذيمركز املوصل للتأه

جة ية نتيضاية ملمارسة األنشطة الر يدة لعـدم مالءمـة حـالتهم الصـحياإلعاقـات الشـد ذويالباحثـان اسـتبعد 
 .يلدرجة عجزهم الكل

ءات ار إج ي السـتخدامهما فـنيمهم إلـى جممـوعتيمعاقـًا تـم تقسـ ٧٥٤حث فقد اشـتملت علـى نة البيا عأم
سوف  ة اليتيءات العلمار حـث مـن خـالل جمموعـة مـن األجقـام ببنائـه البا يـاس االجتـاه والـذيـق قيبنـاء وتطب

 تم ذكرها الحقاً.ي

                                  
() .مقابالت شخصية م  عدد من املختصني يف اجملال الطيب والرايضي 

 جامعة املوصل. –لرايضية اكلية الربية   –القياس والتقومي  –أ. د. هاشم أمحد سليمان 

 جامعة املوصل. –كلية الربية الرايضية -القياس والتقومي –م يونس عالوي أ. د. ثيال

 جامعة املوصل. –كلية الربية الرايضية   –اختصاص الطب الرايضي  –قب   أ. م. د. عمار عبد الرمحن

 جامعة املوصل. –كلية الربية الرايضية -علم النفس الرايضي –شاكر يوسف  أ. م. د. انظم
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نـة البنـاء يمثلـوا عيـًا لي حركنيـة حبـث املعـاقني( من ع%٤٨.٧٣ما نسبته ) ي( أ٥٥٤ار )يوقد مت أخت
( %٥٢.٢٦مـا نسـبته ) ينـة البحـث أي( معـاق مـن ع٢٠٠ تـم اعتمـاد)نيحـ يفـ ،ةيرب االسـتطالعوالتجـا

ـق. وقـد عمـد الباحثـان إلـى اسـتخدام ينـة التطبيمثلـوا عيـة لينـة البحـث الكليـًا مـن عي حركنيمـن فئـة املعـاق
 ل ذلكي تفاصنيبي( ١واجلدول ) ق.يض التطبار ة إلغينـات البحـوث الوصـفياملقبولـة لع ألهناالنسـب املـذكورة 

 (١اجلدول )
 قينة صدق البناء والثبات والتطبية وعينة البحث والتجارب االستطالعي جمتمع وعنيبي

ق يالتطب نةيع
 يالنهائ

 نةيجمموع ع
 البناء

 نياملستبعد الثبات نةيع

 جحبةالت
ة ياالستطالع
 ةيالثان

 التجحبة
ة ياالستطالع
 األوىل

 صدق نةيع
 البناء

 البحث نةيع
 جمتمع
 البحث

٢٠٠٠ ٧٥٤ ٤٥٢ ١٥ ١٥ ٢٢ ٥٠ ٥٥٤ ٢٠٠ 

%١٠٠% ٣٧.٧٠% ٨١.٥٩% ٢.٧٠% ٢.٧٠% ٣.٩٨% ٩.٠٣% ٧٣.٤٨% ٢٦.٥٢ 

 اانتيأدوات مجع الب ٣-٣

 انياستمارة استب ١-٣-٣

 اس االجتاه يمق ٢-٣-٣

ة جمتمـ  البحـث والفتقـار وجـود أداة مناسـبة علـى حـد علـم الباحثـان فقـد قامـا ببنـاء هـذا يخلصوصـ اً ر نظ
ت، عندما تكـون اس واالختبـار ييـتم بنـاء املقـايعـة البحـث وأهدافـه، هإذ يـتالئم وطبي يـاس لكـياملق

ـة، أو عنـدما تكـون يئـة احملليـر مناسـبة للبيخصصـة غـة املتيت العلمايجـ  والـدور ار امل يت املنشـورة فـار االختبـا
كـون هناك حاجة إىل ابتكار وسائل يـاس املتاحـة والعمـل عنـدما ير وسـائل القيهنـاك حاجـة إلـى تطـو 

 .ةهيئة احملليالب دة لالستفادة منها يفيجد وأدوات

 (  ٤٦١، ٢٠٠٦)رضوان، 

 اسيد جماالت املقيحتد ١- ٢-٣-٣
ات يقـام الباحثـان بـاألطالع علـى األدب يـف النظـر يضـوء التعر  يـد مفهـوم االجتـاه فـيل حتدمـن خـال

 هذا اجملال. ة املتنوعة يفيسات ذات العالقة واملصادر العلمار والد

 :يـرج عـن مكونـات ثالث هخيسات واسـعة فـإن االجتـاه ال ار البحوث السابقة وما تبعته من د ومعظم

 النزوعي( – ي)احلركـ ي(، واملكـون السـلوك)الوجـداين ي(، واملكون العـاطف)املعريف ير املكون الفك
.(Wade, & Tarvars, 2005, 22)  
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ـة يالرب ي فـنيوبعـض املختصـ يجمـال علـم الـنفس الربـو  يء فـاعرضـها علـى جمموعـة مـن اخلرب  وقـد تـم
ـادة والنقصـان، يـث الز يـاس وارتباطهمـا مبفهـوم االجتاه مـن حية مكونـات املقيـد مـدى صـالحية لتحديضـايالر 

  ذلك.  نيبـي( ١، وامللحـق )%١٠٠ـد هـذه املكونـات بنسـبة ييوتـم أت

 األوزاند يحتد ٢-٢-٣-٣

د عدد يها حتديتوقـف علي إذس، ييبنـاء املقـا يءات املهمـة فـار ـد أوازن املكونـات مـن األجيـة حتديتعـد عمل
 (.  ٥٩٨، ١٩٨٥ب، ياس )الغر يت كل مكون من مكوانت املقار فق

( وطلـب مـنهم ٢ء ملحـق )ااس على جمموعـة مـن اخلرب يق هذا الغرض عرض الباحثان مكوانت املقيولتحق
( ٣، ٢، ١( وحسـب التـدرج )ي، السـلوك، الوجـداينيـاس )املعرفـيإعطـاء وزن لكـل مكـون مـن مكونـات الق

مثل ي، لريـر املكونـات وزنـًا رقـم واحـد ثـم األقـل وزنـًا رقـم اثنـان ثـم الرقم ثالثة للمكون األخإعطـاء أكث يأ
ء اأعطاها اخلرب  ة اليتير يم التقديفقـرة بعـدها مت مج  الق ٧٤ة املكوانت، واقتـرح ياس مقارنة ببقية للمقياألمه

ة ية النسبيج األمها ر ء وبذلك أمكن استخالخرب ل يوقسمت علـى اجملمـوع الكل ١٠٠ لكل مكون وضربت يف
 لكل مكون.

( حصل الباحثان ١٠٠م النـاتج علـى )يوتقسـ يت الكلـار عـدد الفق ية للمكـون فـيـة النسـبيوبضـرب األمه
  ذلك.نيبي( ٥ت لكل مكون واجلدول )اعلى عدد الفقر 

 (٥اجلدول )
 جتاهة ملكوانت االية النسبيت حسب األمهاح  عدد الفقنيبيجدول 

 ت مكوانت االجتاه ةية النسبياألمه تاح عدد الفق

 ١ املكون املعريف ٢٣.٠٩ ١٧

 ٢ ياملكون العاطف ٤٦.١٥ ٣٤

 ٣ ياملكون السلوك ٣٠.٧٦ ٢٣

  اجملموع ١٠٠% ٧٤

 اسية للمقيغة األوليإعداد الص ٤-٣

ـات السـابقة ذات العالقـة يعلـى األدب االطالعـاس وذلـك مـن خـالل يـة للمقيتـم إعـداد الصـورة األول
هذا اجملال   يفنية للمختصيهـذا اجملـال ومـن خـالل املقـابالت الشخصـ يوخبـرة الباحثـان فـ ابلبحـث احلـايل
 اً.ي حركنيوبعض املعاق

ة ية النسبيتناسـب مـ  األمهيعـة البحـث وأهدافـه ومبـا يت املناسبة لطبار اغة عدد من الفقيقام الباحثان بص
 ة يضاياً حنو ممارسـة األنشطة الر ي حركنياملعاق اجتاهات( فقرة تتضمن ٧٤ث بلغت )يل مكون حلك
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ـد، أعارض، أعارض ي)أوافـق بشـدة، أوافـق، حما يكـرت للبـدائل اخلمسـة وهـيوقـد اقتـرح الباحثـان أسـلوب ل
  ذلك.نيبي( ١) ـد ذلـك وامللحـق رقـمييء وتـم أتاومت عرضها على جمموعة من اخلرب  بشدة(

 اسية للمقيالعلم األسس -٥-٣

 اسيمؤشحات صدق املق ١-٥-٣

 اس احلايليومت التأكد من صدق املق ،اسية املقياحلكم على صالح إن الصدق هو أحد الوسائل اـهامة يف
 ة:يت التالار من خالل املؤش

 صدق احملتوى ١-١-٥-٣

ون تكي ـد اجملـاالت أو األبعاد اليتيـاده مـن حتدجيإ قـةيوتـتلخص طر هـف يـه الصـدق حبكـم التعر يطلـق عليو 
 (.  ١٣٥، ٢٠٠٢نةه )الظاهر، ية معيمنها املفهوم طبقاً لنظر 

ـة يـدًا وتسـتخرج ـهـا األمهيـدًا جيـاس حتديكـن االعتمـاد علـى صـدق احملتـوى عنـدما تتحـدد مكونـات املقمي
ة وقد حتقق هذا الصـدق يتـه النسبيت تتناسـب مـ  أمهار الفق ون بعـدد كـاف مـنغطـى كـل مكـية ثـم يالنسـب

ت كـل ار ف فقياس، وكذلك تصنيح مفهـوم كـل جمـال مـن جمـاالت القيالبحـث مـن خـالل توضـ أداة يفـ
ة علـى مـدى يعتمـد بصـورة أساسـي( إلـى أن: هصـدق احملتـوى لالختبار ٢٠٠٤م، ي )احلكـريشـيأذ  جمـال
اًل صـادقاً يسـها ثمثـيقي يـات عناصـره، وكـذلك املواقـف واجلوانـب التـيحملتو  تاـل االختبـار يثـة ثميإمكان

 (  ٣٢، ٢٠٠٤م، يوض  من أجله االختباره. )احلك يـق اـهـدف الـذيـة لتحقيـة عاليومتجانسـاً وذا معنو 

 يهح الصدق الظا ٢-١-٥-٣

 يـة، تـم عرضـها على عدد من ذو يبصـورهتا األول وإعدادها ( فقـرة٧٤ـاس والبالغـة )يت املقار اغة فقيبعد صـ
ها واحلكم مي( لغرض تقو ٢ ملحـق رقم )مياس والتقـو ية والقية والنفسيجمال العلوم الربو  يف واالختصاصاخلربة 

ـا عهيـاس االجتاهـات وتوز يت لقار ل الفقيتها ومالئمتها ألهداف البحث فضاًل عن ثمثيعلى مدى صالح
تالئم ياغة( مبا يالت املناسـبة مـن خـالل )حذف أو إضافة أو إعادة صيالتعـدء اوإجر انتـه الثالثـة علـى مكو 

 يل لإلجابـة التـيد السلم البـدية بدائل اإلجابة املقرحة أو إضافة وحتديوجمتم  البحث فضاًل عن صالح
 ل ذلك.ي تفاصنيبـي( ١ـاس وامللحـق )يروهنـا مناسـبة للمقي

ء ملحـق ا( علـى جمموعـة مـن اخلرب ١ـة ملحـق رقـم )يصـورته األول يـاس فـيذا الغـرض عـرض املقق هيولتحق
 (.  ٣ملحق رقم ) %٨٥ـد عـنيء بنسـبة تز اـة اخلرب يـد أكثر يي( فقـرة علـى أت٦٠ـث حـازت )ي( ح٢رقـم )

اتفاق  أذ بلغت نسبةتـه ار فقحـول ـة ال تفـاقهم ي مـن خـالل النسـبة املئو نيج صـدق احملكمـا ر وقـد تـم اسـتخ
 (. ١٩٨٣، وآخرون )بلوم، ريشيكما   %٧٥ت أكثر من اء على الفقر ااخلرب 
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( فقـرة ممـن حصـلت على نسبة أقل ١٤ـاس مبوجـب ذلـك )يتـم حـذفها مـن املق يت التـار وقد بلغ عـدد الفقـ
 اس.يت املقراء على فقا نسبة أتفاق اخلرب نيبي( ٦واجلدول ) %٧٥من 

 (٦اجلدول )
 اسيت املقاح على فق اخلرباء نسبة اتفاق نيبي

 ةيالنسبة املئو 
 عدد املوافقون

 تاح الفق
 ت رقم الفقحة

 راح تك

%٢٢ ٢١ ١٠٠ 

-٦-٨-١١-١٢-١٣ -  ١٨-١٩ ٢٥ 

-٦٨   ٣٢-٣٣-٣٧-٣٨-٣٩-٤٢-٤٣-٤٤-

٤٥-٤٧-٤٨- ٤٩-٦٥ 

١ 

%٢٥ ٢٠ ٩٥.٢٣ 
-٢-٤-٧-٩-١٠-٢٢-٢٣-٢٩-٣٠ 

-٧٣ -٣١-٣٤-٣٥-٣٦-٤١-٥٣-٥٥-٥٦-

٧٤ ٥٧-٥٨-٦٤-٦٦-٦٧-٧٢- 
٢ 

%١-٢٠-٢٦-٤٠-٥٠-٥٢-٥٤-٦١- ١٠ ١٩ ٩٠.٤٧    
٣ ٦٢-٦٣ 

%٤ ١٦-٥٩-٦٩ ٣ ١٨ ٨٥.٧١ 

%١٤ ١٥ ٧١.٤٢ 
-٧١   ٣-٥-١٤-١٥-١٧-٢١-٢٤-٢٧-٢٨-

٤٦-٥١-٦٠-٧٠ 
٥ 

 صدق البناء  ٣-١-٥-٣
تحقـق هـذا النـوع يو  يضـان إفر يتكـو نـة أو يأو سـمة مع يـاس مفهـوم نفسـيـاس لقية املقيـد صـالحيهـو هحتد

ة املقاسةه. )أبو حطب يات أملرتبطـة ابخلاصيـاس مـ  الفرضـيمـن الصـدق مـن خـالل ارتبـاط درجـات املق
 (.  ١٥٨- ١٥٧، ١٩٨٧وآخرون، 

ن يـاس األختبـار لتكـو يقصـد بـه مـدى قيو  ينيضاً بصدق املفهوم أو الصدق التكـو يء أار سمى هذا األجيكما 
ـة يز ي ومهـا صـدق املفـردة القـوة التمنينـة، وقـد تـم الكشـف عـن صـدق البنـاء أبسـلوبيفـرض أو سـمة مع

 ة لصدق البناء.يت إحصائار ئـق مؤشاـاس، إذ تعـد هـذه الطر يللمق يالـداخل االتساقت ومعامـل راللفقـ
 (.  ٣٨٦، ١٩٩٩)عودة، 

 احلايل ح االستجابة ألداة البحثيأسلوب تصح ٦-٣

كانـت تنطبق على   إذا( ٥، فدرجـة كـل فقـرة تكـون )يالتـدرج اخلماسـ يكـرت ذيتبنـى الباحـث أسـلوب ل
ـه ي( إذا كانت تنطبق عل٣ـه بدرجـة أوافـق، و )يكانـت تنطبـق عل  إذا( ٤ب بدرجة أوافق بشدة، و)ياملستج

 كانـت تنطبق بدرجة أعارض بشدة.  إذا( ١رض و)ـه بدرجـة أعـايكانـت تنطبـق عل  إذا( ٢)ـدة، ويبدرجـة حما
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صـاغ الباحـث عـددًا مـن  ة. ومـن هنـا فقـديت سـلبار حالـة كـون الفقـ يعكـس هـذه الـدرجات فـ يوتسـر 
 يف اً ر ة دو يت السلبار شـار إلـى أن للفقيإذ  ٣:  ١ـة بنسـبة يابجيت اإلار ة إلـى جانـب الفقيت السـلبار الفق
ت ار  إلـى إن الفقريشـي( ذلك ف٢٠٠٠م، يهاؤكد )إبر يث يعند اإلجابة، ح ةياالجتماعرغوبة  املريد أتثيحتد

، ٢٠٠٠م، يهار اس )إبيت املقار د اإلجابـة عـن فقعنـ ةياالجتماعـة ي املرغوبرية تسـتخدم لتحـد مـن تـأثيالسـلب
٣٩٣  .) 

 .اإلجابة يف تهيب وجديالتأكد من دقة املستج ١-٦ -٣

البـاحثون  سـتخدمي، االجتاهاتس يياإلجابـة عـن مقـا يتـه فـيـب وجديعـن دقـة اجمللغـرض الكشـف 
ـاس وحسـاب مـدى تطـابق إجابـات يت املقار ر بعـض فقار عظمهـا أساسـًا واحـدًا هـو تكة تعتمـد ميإحصـائ
عـدها يت املكـررة، و ار  نسـبة حمـددة لتطـابق الفقنيـدد بعـض البـاحثحيت املكـررة، و ار ب علـى الفقياملسـتج

( إلـى ضـرورة ٢٠٠٤سـة )سـالم شـور، ار د ي( فـGibson جبسـون )ريشـيـب. و ياجمل استمارةلقبـول  اً ر ـايمع
ت بصورة خاطئة ار ( فق١٠تكون من )ياس يت مـن مقار ( فق٥دهـا عـن )ار ـب أفيجي ياألجابـات التـ استبعاد

 (.  ٧٢، ٢٠٠٤)سالم شور، 

ت مكـررة ار فق( 6) فتيتـه إذ أضـيب وجديـث هـذا األسـلوب للكشـف عـن دقـة املسـتجوقـد أعتمـد الباح
ـاس، وقـد أعتمـد ي مـن كـل مكـون مـن املكونـات الـثالث للمقنيـث ثمثـل فقـرتية حبيت األساسـار مـن الفق

ب ياًل على دقة اجمليلت الكشـف السـتة املكررة دار ت فـأكثر مـن فقار ( فق٤) يالباحـث تطـابق اإلجابـة فـ
  ذلك.نيبي( ٧اإلجابة، واجلدول ) ته يفيوجد

 (7) اجلدول

 اإلجابة ته يفيب وجديت كشف دقة اجملحا أرقام فقنيبي

 اسياملق متثلها يف رقم الفقحة اليت
 بيللكشف عن دقة املستج

 ت يمكوانت االجتاه النفس متثل املكون رقم الفقحة اليت

 ١ يفاملكون املعر  ٦ ،١٠ 22،16

 ٢ ياملكون العاطف 11،1 21،12

 ٣ ياملكون السلوك 15،17 45،35

 اسية األوىل للمقيالتجحبة االستطالع ٧-٣

ـق وضـوح ي مـن هـذا التطبنياً، وقـد تبـيـروا عشـوائي( معاقـًا اخت١٥نـة مكونـة مـن )يـاس علـى عيطبـق املق
اس كان ما ي وأن الوقـت املسـتغرق لإلجابة عن املقنيبيت واضـحة ومفهومـة للمسـتجار مـات وأن الفقيالتعل
 قة.ي( دق٢٠قة ومبتوسط قدره )ي( دق٢٥-١٥ )نيب
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 (للفقراتاستخراج اخلصائص السكيومرية للمقياس )التحليلي اإلحصائي  3-1

ة يمر و يـاس وذلـك للكشـف عـن اخلصـائص السـكيمق يبنـاء أ ية فـيـة مـن اخلطـوات األساسـيتعـد هـذه العمل
 يؤديدة وهذا بدوره يت ذات اخلصائص اجلار ـار الفقياخت يـاس فـيتسـاعد الباحـث معـد املق يت التـار للفق

 اس وثباته.يإىل صدق املق

على النحو  ـاس البحـث احلـايليت مقار ة لفقيومر يوقد عمد الباحث إىل حسـاب أهـم اخلصـائص السـك
 :اآليت

 نة:يد حجم العيحتد 3-8-1

 :5قل عـن نسـبة )يب أن ال جيت ار نة إىل عدد الفقيد العار ( إىل أن نسبة عدد أفNunll, 1981) ريشيو 
. ـهذا قام الباحث (Nunlly, 1981, 262ـل )يـة التحليعمل يـل فـرص الصـدقة فـي( لعالقـة ذلـك بتقل١

ـاس يـق املقي. وبعـد تطب( فردًا )معـاق(٥٥٤وح عددهم )ار ت ية( والذية )اجلسمياإلعاقة احلرك يار ذو يابخت
حة وذلـك أما ألن اإلجابة عنها مل تكن مكتملة ي( اسـتمارة لـم تكـن صـح٢٢ أن هنـاك )نينـة تبـيعلـى الع

 ( فرداً.٥٣٢ة )ينة البناء النهائيت، وبـذلك بلـغ حجم عار ة الشطب عـدة ميب قام بعمليأو أن املستج

 د شكل انتشار الدرجات:يحتد 3-8-2

اخلطوة  أهناـث يـد شـكل انتشـار الـدرجات حيت بتحدار للفق يـل األحصـائيـام ابلتحليحث وقبـل الققام البا
ة الالزمة. يـدد نـوع األحصـاء املسـتخدم والوسـائل اإلحصائحي يقـوم هبـا الباحـث لكـي أنب جي األوىل اليت

 (:  ١الشكل ) ظهر من خمطط انتشار الدرجات كما يف

 
 (1الشكل )

 ح قيمة معامل االلتواءيوض

بة يقر  ي( وه٣٩٠.٠مـة االلتـواء )يإذ بلغـت ق ـ  األعتـدايليقتـرب مـن التوز ينـة يد العار  أفنيـ  السـمة بـيإن توز 
  ذلك.  نيبي( ٨هو )صفر(. واجلدول ) األعتدايل من الصفر إذ أن التواء املنحين



 بناء مقياس االجتاه النفسي للمعاقني ححكيا حنو ممارسة األنشطة الحايضية   

303 

 (1) اجلدول

 نة البحثيواملنوال ومعامل اللتواء ألجاابت ع يار ياملع واالحنحاف  املتوس  احلساينيبي

 عيالتوز 
معامل 
 األلتواء

 املنوال
 االحنحاف

 يار ياملع

املتوس  
 احلساي

 اسياملق ةيائصاملعامل اإلح نةيالع

 ٤٥٢ ٢١٥.٠٦٤٢ ٢٥.٤١٤١ ٢٢٥ ٠.٣٩٠ يعيطب
 ياس االجتاه النفسيمق

 اً ي حركنيللمعاق

 (.  1± )نيت مالئمـة إذا وقـ  معامـل االلتـواء مـا بـار ـاً، واالختبـايعيعـد االلتـواء طبيإذ 

بـة مـن يقر  ي( وه٢٨١.٠مة التفلطح )ي(. كما بلغت ق٢٢٧- ٢٢٦، ١٩٨٠،ي، حممد علي)االطرقج
( ولـذلك اسـتخدم الباحث ١٦، ١٩٩٧شـ ، يشع أبو( )٣٩٨.٠البالغـة ) األعتـدايل يتفلطـح املنحنـ
 استخدام اإلحصاء.  يتقتض ءات اليتا  اإلجر يمج يف ياإلحصاء املعلم

 ة للفقحات.يز ياد القوة التمجيإ ٣-٨-٣

الكشف عن  يـد قـوة الفقـرة فـيـاس وذلـك لتحديمق يبنـاء أ ة يفيء من اخلطوات األساسار عد هذا األجيو 
  عن السمة املقاسة.ريالتعب  وكذلك للكشف عن صدقها يفنيالسمة عند املفحوص

ـق أسـلوب اجملموعـات املتطرفـة وعالقـة درجـة يت عـن طر ار ـة للفقيز يـاد القـوة التمجيوقـد قـام الباحـث إب 
حصل  ـب الدرجات اليتيقـة إذ تـم ترتيت هبـذه الطر ار ـة للفقيز يـاد القـوة التمجي، تـم إيالفقـرة بـاجملموع الكلـ

ـر يأعلـى درجـة إلـى أوطـأ درجـة، ثـم أختـًا مـن يبـًا تنازلي( ترت٤٥٢نـة والبـالغ عـددهم )يد العار ها أفيعل
ا ياجملموعـة الـدن ي( مـن أوطـأ الـدرجات أ%٢٧و) ـاياجملموعـات العل ي( مـن أعلـى الـدرجات أ%٢٧)

 نـة، وهبـذايد العار ز للسمة عنـد أفيكـن من التمامي تشـكالن أفضـل مـا ني اللتـنيتـي احملكنيبوصـفهما اجملمـوعت
ا وقـد اسـتخدم الباحـث ياسـتمارة مـن اجملموعـة الـدن ١٢٢ـا وياسـتمارة مـن اجملموعـة العل ١٢٢ـار يتـم اخت

 ني درجات اجملموعتني وذلك للتعرف على داللة الفروق بني مسـتقلتنينـي( لعT. test) ياألختبـار التـائ
 اس.يت املقار درجـات كـل فقرة من فق يا فـيا والدني العلنيتياحملك

مـة ي( وعنـد مقارنتهـا ابلق٧٤٩.٥٤-٨٦.١ )نيوح بـات تر ار ـ  الفقيـة احملسـوبة جلميم التائي أن القـنيإذ تبـ
ز ييفة التميت ضعار فق ي( هـ٥١، ٥٠، ١٢ت )ار قتضـح لنـا أن الفي( ٣٢٦.٢ـة والبالغـة )يـة اجلدوليالتائ

( ٩( فقرة واجلدول )٥٧اس )يقت املار صبح عدد فقية وبذلك يمة اجلدوليمتها أقل من القيوذلك ألن ق
  ذلك.نيبي
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 (9) اجلدول

 هاز يان قوة متيلب يالنفس االجتاهاس ية لفقحات مقيمة )ت( احملتسبة واجلدوليق

مة يق
 )ت(احملتسبة

 رقم
 الفقحة

مة يق
 )ت(احملتسبة

 رقم
 الفقحة

مة يق
 )ت(احملتسبة

 رقم
 الفقحة

مة يق
 ةب)ت(احملتس

 رقم
 الفقحة

*١ ٢٢.٠٧٣* ١٦ ٢٤.١٠٥* ٣١ ٢٩.٦٢٢* ٤٦ ٢٧.٠٠٤ 
*٢ ١٦.٢٩٢* ١٧ ٢٨.٠١٢* ٣٢ ٢٢.١٩٧* ٤٧ ٣٤.٧٧٨ 
*٣ ٢٧.٤٥٠* ١٨ ٢٥.٥٨٩* ٣٣ ٢٢.٨٣٥* ٤٨ ٢٩.٠٩١ 
*٤ ٣٨.١٩٥* ١٩ ٢٦.٧٢٦* ٣٤ ٢٨.٥٧٠* ٤٩ ٢٦.٣٢٤ 
٥ ٢٧.٥٠٤* ٢٠ ٢٩.٢٥٧* ٣٥ ٥٤.٧٤٩* ٥٠ ١.٨٦٠ 
٦ ٣٠.٨٠٧* ٢١ ٢٧.٤٦١* ٣٦ ٢٦.١٤٦* ٥١ ٢.٠٤٤ 

*٧ ٢٤.٨٥٠* ٢٢ ٢٤.٩٦٤* ٣٧ ٢٨.٦٠٣* ٥٢ ٣٤.٩٢٧ 
*٨ ٢١.٦٠٦* ٢٣ ١٦.٧٤٦* ٣٨ ٢٦.٤٤٤* ٥٣ ٣٥.٢٥٨ 
*٩ ٣٠.٤٤٤* ٢٤ ٢٣.٩٥٨* ٣٩ ٢٣.٩٢٠* ٥٤ ٢٢،٨٢٤ 
*١٠ ٣٢.٧٩١* ٢٥ ٢٣.١٨٨* ٤٠ ٢٤.٥٢٨* ٥٥ ٤٨،٢٦١ 
*١١ ٢٢.٦٨٥* ٢٦ ٣٦.٤٨٧* ٤١ ٢٣.٣٦٠* ٥٦ ٢٦.٥٠٥ 
*١٢ ٢.٠١١ ٢٧ ٣١.٧٩٠* ٤٢ ٢٦.٣٩٣* ٥٧ ٢٧.٨٩٣ 
*١٣ ٢٨.٠١٣* ٢٨ ٤٢.٠٠٧* ٤٣ ٥٢.٠١٢* ٥٨ ٢٥.٧٥٣ 
*١٤ ٢٢.٥٦٠* ٢٩ ٢٩.٩٢٦* ٤٤ ٣٤.١٤٦* ٥٩ ٢٩.٧٤٠ 
*١٥ ٣٠.٦٦٩* ٣٠ ٢٧.٥٥٧* ٤٥ ٢٠.٢٧٤* ٦٠ ٢٦.٥١٥ 

 (2- 244ة )ي( ودرجة حر ٠١.٠عند مستوى داللة )

  Coefficientيأسلوب معامل األتساق الداخل -

 ) Internal Consistencyي)عالقة درجة الفقرة ابجملموع الكل

واـهدف من هذا  نيبيـاس لكـل املسـتجيـة للمقيقصـد بـه حسـاب أرتبـاط درجـة كـل فقـرة مـ  الدرجـة الكلي
 معقولة م  االجتاهات اليت ةقيت مرتبطـة بطر ار جمملهـا ابلنسـبة للفق يء معرفـة مـا إذا كانـت اإلجابـة فـار األج

 تفرضها اإلجاابت.

سون، ري ارتباط ب معامـل ابستخدامـاس ية للمقيمعامل أرتباط درجة كل فقرة ابلدرجة الكل ادجيه فقد مت إيوعل
( ٠١.٠ة )يمسـتوى مـعنو  اً عنـديدااًل إحصـائ اارتباطـاس يـة للمقيت ترتبط ابلدرجة الكلار   الفقي أن مجنيوتب

 نيبي( ١٠م  واجلدول )مقارنتها  ( مـن خـالل٣،٤٧) تار الفـق ابستثناء( ٢-٤٥٢ة )يدرجـة حـر  وأمام
 ل ذلك.يتفاص

( فقرة. ٥٥) ـاسيت املقار ( وبذلك أصبح عـدد فق٧٤.٠-٠٢.٠ )نيوحت معامالت االرتباط بار ث تيح
 (.   ٤ملحق رقم )
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 (١٠اجلدول )
 نة البناءية لعياس والدرجة الكليت املقاح  فقنيب  معامل االرتبا نيبي

 الفقحة رقم معامل االرتبا  ستوى الداللةم رقم الفقحة معامل االرتبا  مستوى الداللة

 ١ ٠.٣٢ يمعنو  ٣٠ ٠.٦٦ يمعنو 

 ٢ ٠.٥٤ يمعنو  ٣١ ٠.٧٠ يمعنو 

 ٣ ٠.٠٤٢ ي معنو ريغ ٣٢ ٠.٦٢ يمعنو 

 ٤ ٠.٤٥ يمعنو  ٣٣ ٠.٣٦ يمعنو 

 ٥ ٠.٣٥ يمعنو  ٣٤ ٠.٢٨ يمعنو 

 ٦ ٠.٣١ يمعنو  ٣٥ ٠.٦١ يمعنو 

 ٧ ٠.٥٩ يمعنو  ٣٦ ٠.٤٥ يمعنو 

 ٨ ٠.٦١ يعنو م ٣٧ ٠.٦٦ يمعنو 

 ٩ ٠.٥١ يمعنو  ٣٨ ٠.٧٤ يمعنو 

 ١٠ ٠.٦٦ يمعنو  ٣٩ ٠.٦٣ يمعنو 

 ١١ ٠.٦٩ يمعنو  ٤٠ ٠.٦٥ يمعنو 

 ١٢ ٠.٤٣ يمعنو  ٤١ ٠.٦٠ يمعنو 

 ١٣ ٠.٥١ يمعنو  ٤٢ ٠.٤٧ يمعنو 

 ١٤ ٠.٣٢ يمعنو  ٤٣ ٠.٥٢ يمعنو 

 ١٥ ٠.٣٨ يمعنو  ٤٤ ٠.٥٩ يمعنو 

 ١٦ ٠.٥١ يمعنو  ٤٥ ٠.٥٨ يمعنو 

 ١٧ ٠.٦٤ يمعنو  ٤٦ ٠.٦٦ يمعنو 

 ١٨ ٠.٦٥ يمعنو  ٤٧ ٠.٠٢ ي معنو ريغ

 ١٩ ٠.٥٩ يمعنو  ٤٨ ٠.٧٢ يمعنو 

 ٢٠ ٠.٥٤ يمعنو  ٤٩ ٠.٤٥ يمعنو 

 ٢١ ٠.٤٦ يمعنو  ٥٠ ٠.٢٥ يمعنو 
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 ٢٢ ٠.٦٤ يمعنو  ٥١ ٠.٦٢ يمعنو 

 ٢٣ ٠.٦٨ يمعنو  ٥٢ ٠.٤٢ يمعنو 

 ٢٤ ٠.٦٥ يمعنو  ٥٣ ٠.٥٦ يمعنو 

 ٢٥ ٠.٣٠ يمعنو  ٥٤ ٠.٤٠ يمعنو 

 ٢٦ ٠.٤٧ يمعنو  ٥٥ ٠.٤٠ يو معن

 ٢٧ ٠.٣٧ يمعنو  ٥٦ ٠.٥١ يمعنو 

 ٢٨ ٠.٣٩ يمعنو  ٥٧ ٠.٤٩ يمعنو 

 ٢٩ ٠.٤٣ يمعنو    

 ١٢٨.٠ة يمة ر اجلدوليق

 اس يملكوانت املق ياالتساق الداخل  -

 ـة عمـد البحـث إلـى حساب معامالتيـاس والدرجـة الكلي حمـاور املقنيبـ يـاد االتسـاق الـداخلجيلغـرض إ
 اجملـاالت مـ  بعضـها، ثـم حسـاب معامـل االرتبـاط نيـاس وبـيـة للمقي اجملاالت والدرجـة الكلنياالرتباط ب

 ي املكون العـاطفنيوكذلك ب-وهـو معامـل ارتبـاط عال ٩٤.٠ـة إذ بلغـت يوالدرجـة الكل ي املكـون املعرفـنيبـ
م   يضـًا وبلغ معامل ارتباط املكون السلوكيط عـال أوهـو معامـل ارتبـا ٩٧.٠ـة إذ بلغـت يوالدرجـة الكل
(. وهذا ٨٨.٠-٨٧.٠ )نيمـا بلغـت ارتباطـات املكونـات مـ  بعضها البعض ما بيف ٩٥.٠ـة يالدرجـة الكل

 ل ذلك.ي تفاصنيبـي( ١١ـة. واجلـدول )يهناك ارتباطات عال عيني

 (١١اجلدول )
  اجملاالت مع بعههانياس وبية للمقية الكل اجملاالت والدرجني معامالت االرتبا  بنيبي

  ةيالدرجة الكل املكون العحيف ياملكون العاطف ياملكون السلوك

 يالكل ١.٠٠ ٠.٩٤٩ ٠.٩٧٠ ٠.٩٥٨

 املعريف ٠.٩٤٩  ٠.٨٨٣ ٠.٨٧٠

 يالعاطف ٠.٩٧٠ ٠.٨٨٣  ٠.٨٨٩

 يالسلوك ٠.٩٥٨ ٠.٨٧٠ ٠.٨٨٩ 
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  يالصدق العامل ٩- ٣
 يل العامليسـتخدم التحليهـذا األسـلوب ه يمـن أشـكال الصـدق، ففـ متطوراـكاًل ش يعـد الصـدق العـاملي

س يقي يوهـو تشـب  االختبـار على العامل الذ يشكل معامـل إحصـائ لصدق االختبار يف ير كميعلى تقد
 (.  ٢٥٨، ١٩٩٧ه. )فرج، نياجملال املع

علـى املعلومـات  يتنطـو  يًا مـن العوامـل التـيبعـدد أقـل نسـ يت فـاري ل هـذه املتغاز عمـل علـى اختيهو 
 إخضاع(. مث تـم ٦٨٤، ٢٠٠٠ته. )عـالم، اري  املتغنيبـ االرتباطاتـل يـق حتليت عـن طر اري ة للمتغياألساسـ

 ةياالجتماعة للعلوم يبـة اإلحصائي( فـردًا ـهـذا النـوع مـن الصـدق ابسـتخدام احلق٤٥٢نـة البنـاء البالغـة )يع
 spssرمز له بـ ي يوالذ

 ة:ياانت ابستخدام اخلطوات اآلتيل البيومت حتل
( ارتبـاط لـ ١٤٨٥وقـد اشـتملت علـى ) Correlation Matrixحسـاب مصـفوفة االرتبـاط  .1

مـة )ر( ي( وبلغـت ق١٢٣١) اً يالدالـة إحصـائوبلغـت عـدد معـامالت االرتبـاط ( فـرداً. ٤٥٢)
 ( ٥( ملحق)٠١.٠) ( ونسبة خطأ٢-٤٥٢ة )ي( عند درجة حر ١١٥.٠) ةياجلدول

قـة املكونـات يابسـتخدام طر  Components Matrixر يج مصفوفة العوامل قبل التدو ا ر استخ .2
 (. ٥٢، ٢٠٠٤د، يع)الس رها.ي تدو مت إذاها إال ري صعب تفسي ة ـهوتلج واليتياألساس

  ذلك.نيبي( ١٢واجلدول)

مـ   orthogonal Rotationنوع متعامد من  Varimaxاكس مير العوامل أبسلوب فار يتدو  .3
ة واالجتاهـات يمالئم للبحوث الشخص األسلوبن وهذا ي احملور نيب ٩٠ة قدرها يو از األحتفاظ ب

  ذلك.نيبي( ١٣واجلدول ) (.٢٦١، ١٩٨٠م. )فرج، يوالق

 (12) اجلدول
 Component Matrix تدويحالالعوامل قبل 

Items 
Component  

٣ ٢ ١ 
X 1 .١.٩٠٢- ٢٩٧ E-02 .٢٩٦ 
X 2 .١٥١ ١٤٨.- ٥٥٨. 
X 4 .١٣٢ .٢١١ ٤٢٩. 
X 5 .٤٤٣ ١٦١.- ٣٣٢. 
X 6 .٢٢٥ .٢٠٧ ٢٨٣. 
X 7 .٣.٩٨٤- .٢١١ ٥٩١ E-02 
X 8 .٧.٦٥١- ١٠٤.- ٦٣١ E-02 
X 9 .٣٦٢ .٢٥٣ ٤٨٣. 
X 10 .٨.٨٠٤- ٦٩١ E-02 .١٣٦ 
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X 11 .٩.٣٠٩- ٧١٢ E-02 ١.٦٩٩ E-04 
X 13 .٢.١٤٣ .٤٩٨ ٣٨٢ E-02 
X 14 .٩.٤٣٥- ٥٤٧ E-02 -.٢٦٤ 
X 15 .١.٩٩٤ ٣٤٢ E-02 -.٤١٦ 
X 16 .٣١٩ ١٢٣ ٤٦٧. 
X 17 .١٣٠ .٤٣٨ ٤٥٥. 
X 18 .٩.٩٥٦- ١٥٧.- ٦٨٦ E-02 
X 19 .٨.٦٧٩- ٦٤٧ E-02 .٣٠٤ 
X 20 .٤٥١ ٢٥٣.- ٦١٢. 
X 21 .٤٥١ ١٨٦.- ٥٤٠. 
X 22 .٢٢١ .١٠٩ ٤٥٤. 
X 23 .٨.٨٩٨- ٦٥٧ E-02 .١٩٣ 
X 24 .٦.٣٨٧- ٧٠٤ E-02 .٢٢٦ 
X 25 .٧.٥٨٠- ٦٦٦ E-02 .٢٤١ 
X 26 .١١١.- .٥٩٥ ٢٤٨ 
X 27 .٧.٨٩٥ .٦٢٢ ٤٠٧ E-02 
X 28 .٣.٥١٨ .٦٢٢ ٣١٦ E-03 
X 29 .٣٩٦.- ١٢٩.- ٤٣٢ 
X 30 .١٨٤ .٣٨٧ ٣٨٢. 
X 31 .٩.٢٨٥- ٧٠٠ E-02 -.٢٥٥ 
X 32 .١٧٠.- ١١٨.- ٧٤٣ 
X 33 .٢٥١.- ١٢٦.- ٦٦٨ 
X 34 .٢.١٢٣ .٥٥٢ ٣٠٢ E-02 
X 35 .١١٥ .٤٢٩ ٢٢٥. 
X 36 .٩.٧٧٤- ٦٥٠ E-02 -٩.١٢٨ E-02 
X 37 .١١٤ ١٠٩.- ٤٤٩. 
X 38 .٤.٥٠٨- ٦٨٧ E-02 ٢.٢٣٠ E-03 
X 39 .٧.٧١٠- ٧٧٨ E-02 -٣.٥٥٢ E-02 
X 40 .١٤٠.- ١٤٤.- ٦٨٣ 
X 41 .٧.٤٤٦- ١٢٨.- ٦٩٤ E-02 
X 42 .٦.٨٢١- ٦٤٤ E-02 -.٢٠٠ 
X 43 .٢٩٠.- .٤٣٩ ٤٥٤ 
X 44 .٢٠٣.- .٤٥٦ ٤٨٧ 
X 45 .١١٥.- ١٠٢.- ٦١٢ 
X 46 .٨.١٧٥- ٦٠٩ E-02 -.١٠١ 
X 48 .١٧١.- ١٠٧.- ٦٩٣ 
X 49 .٧.٢٢٨- ٧٥٠ E-02 -٧.٣١٥ E-02 
X 52 .٣٥٤ ١١٨.- ٥٢٦. 
X 53 .٣٩٤ .٢٧٢ ١٩٢. 
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X 54 .٧.٩٤٣- ٢٧٠.- ٦٦٣ E-02 
X 55 .٣٢١.- ١٤٠.- ٤٤١ 
X 56 .٥.٠٥٥- ١٩٢.- ٥٧٨ E-02 
X 57 .١٢٢.- .٣٩٥ ٣٦١ 
X 58 .٢٥٧.- .٤١٤ ٣٧٥ 
X 59 .٢٤٦.- ١٦٣.- ٥٥٣ 
X 60 .٣٠٦ ٢٦٢.- ٥١٠ 

 (13) اجلدول
Rotated Component Matrix 

Items 
Component  

٣ ٢ ١ 
X 1 ٥.٤١٠ E-02 .٩.٠٩٥ ٤٠٦ E-02 
X 2 .٦.٧١٩ .٤٦٠ ٣٧٤ E-02 
X 4 .٣٥٣ .٢٩٦ ١٨١. 
X 5 ٣.٥٧١ E-02 .٢.٨٧٧- ٥٧٥ E-02 
X 6 ١.٧٥٨ E-02 .٢٩٦ ٢٩٢. 
X 7 .٤١٤. .٢٤٧ ٤٠٤ 
X 8 .١٣٥ .٣٠٧ ٥٤٩. 
X 9 ٧.٣٣٨ E-02 .٤١٢ ٥٠٣. 
X 10 .١٧٢ ٥٠٩. ٤٦٥. 
X 11 .١٧٥ .٤١١ ٥٦٢. 
X 13 .٦٠٣ .١٢٠ ١٢٦. 
X 14 .١١٤ .١٠٧ ٥٩٤. 
X 15 .١٤٥ ١٥٣.- ٤٩٦. 
X 16 -.٢.٤٩٦- ٥٧٥ E-02 -٥.٧٦٩ E-02 
X 17 .٥٧٤ .٢٦١ ١٣٥. 
X 18 .١٠٦. .٣٣٠ ٦٢٠ 
X 19 .١٥٧ .٦١٩ ٣٣٢. 
X 20 .١.١٢٠- .٧٥٥ ٢٦٩ E-02 
X 21 .٢.٤٨٠ .٧٠١ ١٩٥ E-02 
X 22 .٢٦٨ .٤٠٤ ١٧٨. 
X 23 .١٥٨ .٥٣٦ ٤٠٦. 
X 24 .١٩٩ .٥٨٣ ٤١٤. 
X 25 .١٧٤ .٥٧٧ ٣٨٠. 
X 26 ٧.٤٦٦ E-02 -٨.٢٠٤ E-02 .٦٤٥ 
X 27 ٧.٣٨٣ E-02 .٧٢٨ ١٥٣. 
X 28 ٤.٩٨٨ E-02 ٤.٢٣٢ E-02 .٦٩٥ 
X 29 .٥.٤٢٩- ٥٩٦ E-02 ٣.٩٥٠ E-02 
X 30 ٦.٢١٩ E-02 .٥٠٠ ٢٧٥. 
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X 31 .١٧٢ ١٩٩. ٧٠٤. 
X 32 .١٦٤ .٢٩٦ ٦٩٣. 
X 33 .١٢٩ .١٩١ ٦٨٧. 
X 34 ٤.٩٧٧ E-02 ٦.٤٠١ E-02 .٦٢٥ 
X 35 -٢.٦٩٧ E-02 .٤٨١ ١٢٤. 
X 36 .١٤٨ ٣٠٤. ٥٧١. 
X 37 .٦.٣٥٢ .٣٦٢ ٣٠٢ E-02 
X 38 .٢١١ ٣٨٩. ٥٢٨. 
X 39 .٢١٥ .٤١٥ ٦٢٨. 
X 40 .١١٨ .٢٩٣ ٦٣٨. 
X 41 .١٣٧ .٣٤٨ ٦٠٣. 
X 42 .١٧٤ ٢٠٧. ٦٢٢. 
X 43 .٧.٩٤٤- ٣٨١ E-02 .٥٧٥ 
X 44 .٤.٩٤١ ٣٤٩ E-03 .٦٠٣ 
X 45 .١٣٠ .٢٦٥ ٥٥٧. 
X 46 .١٤٨ ٢٧١. ٥٤١. 
X 48 .١٥٦ .٢٦٦ ٦٥٣. 
X 49 .٢٠٩. ٣٦٨. ٦٢٨ 
X 52 .٨.٢٧٦ .٦٠٠ ٢٢١ E-02 
X 53 -.٣٢٣ .٣٦٥ ١٦٩. 
X 54 .٧.٠٨٤- .٣٥٨ ٦٢٥ E-03 
X 55 .١.٢٩٠ ٥٦٢ E-02 ٣.٢٤٥ E-02 
X 56 .٣.٤٣٩ .٣١٨ ٥٢١ E-02 
X 57 .١.٤٣٩ ٢٢٥ E-02 .٥٠٠ 
X 58 .٩.١١٣- ٣٠٩ E-02 .٥٢٣ 
X 59 .٥.٢٢٠ .١٤٠ ٦٠٩ E-02 
X 60 .٥.٦٧٠- .٥٨٤ ٢٨١ E-02 

 
 جذر الكامن ١٣.٠٩ ١٥.٧٤ ١٩.٤٣ ٤٨.٢٦

٢٧.١٢ ٣٢.٦١ ٤٠.٦٢ ١٠٠ 
ن املفسح من ينسبة التبا
 ين العامليالتبا

٢٣.٠٨ ٢٨.٦١ ٣٥.٣٢ ٨٧.٧٣ 
ن املفسح من ينسبة التبا
 ين الكليالتبا
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  العوامل ريتفس-3-9
اس يت املقرافقهـا ي( عوامـل توزعـت عل٣نـة البنـاء عـن اسـتخالص )يلع يـل العـاملينتـائج التحل أفصحت

ارهـا علـى أسـس ي، تـم اختين الكلـي( مـن التبـا٧٣.٨٧نـًا مقـداره )يبتشـبعات خمتلفـة فسـرت مبجموعهـا تبا
بلغت جبموعها  زر( واليتي)كا ح حسـب حمـكي( صـح١ـد علـى )يتز  يعامـل والتـ لكـلالكامن مـة اجلـذر يق
للعوامل وحسب  ين الكلين املفسرة من التبايتبا(. إذ توزعت نسب ال٢٦.٤٨ة مقدارها )ينيمة عيق

 :التسلسل اآليت

( %٦١.٢٨) ( والعامل الثاين%٣٢.٣٥للعامل األول ) ين الكلين املفسر من التبايإذ بلغت نسبة التبا
ن املفسر من يـاد نسبة التباجيانـات املـذكورة أعـاله تـم إيواسـتنادًا إلـى الب (،%٨٠.٢٣والعامل الثالث )

 ل ذلك.ي تفاصنيبي( ١٤واجلدول ) ين العاملياالتب

 (١٤) اجلدول
 ين العامليواملفسح من التبا ين االرتباطين املفسح من التباي اجلذر الكامن ونسبة التبانيبي

ن املفسح من ينسبة التبا
 ين العامليالتبا

ن املفسح من ينسبة التبا
 ين االرتباطيالتبا

 العوامل اجلذر الكامن

 العامل األول ١٩.٤٣ ٣٥.٣٢ ٤٠.٢٦

 العامل الثاين ١٥.٧٤ ٢٨.٦١ ٣٢.٦١

 العامل الثالث ١٣.٠٩ ٢٣.٨٠ ٢٧.١٢

 يالكل ٤٨.٢٦ ٨٧.٧٣ ١٠٠

  العامل األول  ريتفس -١-٩-٢

 (١٥اجلدول )
 ت البحث على العامل األولاري تشبعات متغ

 تاح الفق التشبع
 رقم

 الفقحة

 ٣١ اةية حنو احليابجيهات اإلية التوجينمة على تيضايممارسة األنشطة الر  تساعدين ٠.٧٠٤
 ٣٢ ية من االعتماد على نفسيضايممارسة األنشطة الر  ثمكنين ٠.٦٩٣
 ٣٣ ثلهمي يالذ ياملعاق مفخرة للناد يضايأرى أبّن الر  ٠.٦٨٧

 ٤٨ العمل يف يد من جناحيز ية سيضايممارسة األنشطة الر  يف ين جناحاعتقد أ ٠.٦٥٣

 ٤٠ يضايل ابجلانب الر يكز التأها هتتم مر  أن يمن الضرور  أرى ٠.٦٣٨
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 ٣٩ يتار قد ية تنميضايالر  األنشطة أرى أن ممارسيت ٠.٦٢٨

 ٤٩ يبنفس ة ثقيتية على تنميضايممارسة األنشطة الر  تساعدين ٠.٦٢٨

 ٥٤ ةيت العقلاالقدر  يلد ية تنميضايأرى أن ممارسة األنشطة الر  ٠.٦٢٥

٠.٦٢٢ 
علـى ممارسـة  تشـجعين ي علـى املسـتوى العـاملنياملعـاق ينيضـايأرى أن نتـائج الر 

 ةيضاياألنشطة الر 
٤٢ 

 ١٨ ة للمعاقيعية جزءاً من املعاجلة الطبيضايتعد ممارسة األنشطة الر  ٠.٦٢٠

 ٥٩ ةينات الطبيالع استخدامة يضاياألنشطة الر  تسهل ممارسيت ٠.٦٠٩

 ٤١ تم ابجمل ية بدجميضايتساهم ممارسة األنشطة الر  ٠.٦٠٣

 ٢٩ ة خاصةيئيتاج أجواء بحية يضايأعتقد أن ممارسة األنشطة الر  ٠.٥٩٦

 ١٤ نيم اآلخر انال احر ي يضايأؤمن أبن الر  ٠.٥٩٤

 ١٦ ةيضايعاً من مؤسسات الدولة لدعم األنشطة الر يال أجد تشج ٠.٥٧٥

 ٣٦ ةيل احلواجز النفسية تز يضايأعتقد أن ممارسة األنشطة الر  ٠.٥٧١

 ٥٥ ةية اجلماعيضايممارسة األنشطة الر  أفضل ٠.٥٦٢

 ١١ يـخصص يضايكون هناك اند ر يأن  أفضل ٠.٥٦٢

 ٤٥ ةيوميال يتاة إجناز مهار يضايحتسن ممارسة األنشطة الر  ٠.٥٥٧

 ٨ ين النفساة االتز يضايممارسة األنشطة الر  حتقق يل ٠.٥٤٩

 ٤٦ ةيضاياألنشطة الر  حالة العزلة عند ممارسيت ل عيناز ت ٠.٥٤١

 ٣٨ ة متفائالً يضايالر  األنشطةممارسة  جتعلين ٠.٥٢٨

 ٥٦ ةيضاياألنشطة الر  األسرة عند ممارسيت يف تعزز مكانيت ٠.٥٢١

( جنـد أبهنـا تشـمل املكونـات الثالثـة ١٥اجلـدول ) يت العامـل األول وتشـبعاهتا فـار مـن خـالل مالحظـة فق
( ٤٣.١٩رها )اـة جـذر كـامن مقـدمي( فقـرة بق٢٣مـ  حـول هـذا العامـل )إذ جت يوالسـلوك يوالعـاطف ياملعرفـ

وفسـر  ين العـاملي( من التبا%٢٦.٤٠( وحصـل علـى نسـبة )٢٦.٤٨مـن جممـوع اجلـذور الكامنـة البالغـة )
( ٩و ) يت للمكـون املعرفـار ( فق٨ـه بواقـ  )يوبـذلك تشـبعت عل االرتباطين ي( مـن التبـا%٣٢.٣٥نسـبة )

  املعريفنيغلب على هذا العامل املكونيلذا  يت للمكـون السلوكار ( فق٦و) يت للمكـون العـاطفار فق
 .املعريف يته ابلعامـل العـاطفيكـن تسـمميو  يوالعـاطف

كن فصلها ميال -مكوانتـه متداخلـة مـ  بعضـها  ًا وأنيأبنـه اثبـت نسـب يفسـر االجتـاه النفسـيوهـذا مـا 
ئـة واجملتمـ  يـر البي بتغريأبهنا متشاهبة إىل حد ما وتتغ االجتاهت ار قإذ تفسر بعض ف-دة عن األخرىلواحا
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( مرتبة ٧٠٤.٠-٥٢١.٠(. وشـملت التشـبعات مـن )١٨١، ٢٠٠٠ ، ي)رب .األشخاصـر هبـا مي يالتـ
 اً.يتنازل

   العامل الثاينريتفس -٢-٩-٣

 (١٦اجلدول )
 لعامل الثاينت البحث على ااري تشبعات متغ

 تاح الفق التشبع
 رقم

 الفقحة

 ٢٠ قاً يرش ية جبعل جسميضاياألنشطة الر  تسهم ممارسيت ٠.٧٥٥

 ٢١ ةيضاية على ممارسة األنشطة الر يالقابل ة ثمنحينيضايالر  اعتقد أن ثقافيت ٠.٧٠١

 ١٩ ضةايـها عالقة ابلر  أهتم ابملناقشات واللقاءات اليت ٠.٦١٩

 ٥٢ نية أدب التعامل م  اآلخر يضاياألنشطة الر ممارسة  تكسبين ٠.٦٠٠

 ٦٠ ة مرونة اجلسميضايممارسة األنشطة الر  تكسبين ٠.٥٨٤

 ٢٤ احياالرت ينفس بعث يفيار اللعبة املناسبة ياخت أنأرى  ٠.٥٨٣

 ٢٥ ةيضاياألنشطة الر  أشعر ابلسعادة عند ممارسيت ٠.٥٧٧

 ٥ مااللتز ة على ايضاياألنشطة الر  ممارسيت تساعدين ٠.٥٧٥

 ٢٣ على التحمل ة تساعدينيضاياألنشطة الر  أن ممارسيت أجد ٠.٥٣٦

 ١٠ زيدة قوة الركاية على ز يضايممارسة األنشطة الر  نينيتع ٠.٥٠٩

 ٩  من األزعاجرية الكثيضايممارسة األنشطة الر  تسبب يل ٠.٥٠٣

 يت تعـود للمكـون املعرفـار ( فق٣نهـا )( فقـرة م١١ـه )يتشـب  عل ( أن العامل الثـاين١٦تضح من اجلدول )ي
غلب على هذا العامل ي. لـذا يت تعـود للمكـون السـلوكار ( فق٥و ) يت تعـود للمكـون العـاطفار ( فق٣و )

، وقـد بلـغ اجلـذر الكـامن ـهـذا العامـل يابلعامـل السـلوك ة العامـل الثـاينيكـن تسـمميوـهـذا  ياملكون السلوك
ن ي( مـن التبـا%٦١.٢٨وفسـر نسـبة ) ين العـاملي( مـن التبـا%٦١.٣٢علـى نسـبة ) ( وحـاز٧٤.١٥)

 اً.ي( مرتبـة تنازل٧٥٥.٠-٥٠٣.٠تضـمن التشـبعات مـن )يو  يالكلـ

  العامل الثالث ريتفس -٣-٩-٣
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 (١٧جدول )
 ت البحث على العامل الثالثاري تشبعات متغ

 تاح الفق التشبع
 رقم

 الفقحة

 ٢٧ ي أهتمامرية ال تثيضايتابعة األخبار الر أشعر أن م ٠.٧٢٨

 ٢٨ ية ال حتد من مستوى قلقيضايالر  األنشطة أجد أن ممارسيت ٠.٦٩٥

 ٢٦ ةيضايالر  األنشطة على مواجهة الصعوابت أثناء ممارسيت أشعر بعدم قدريت ٠.٦٤٥

 ٣٤ ةيضايالر  األنشطةمعوقاً من ممارسة  يبوصف يمظهر  نعينمي ٠.٦٢٥

 ٤٤ على أظهار مجال احلركة لضعف قدريت يضايممارسة النشاط الر  رغب يفال أ ٠.٦٠٣

 ١٣ يضايأشعر ابلنقص عندما أمارس النشاط الر  ٠.٦٠٣

 ٤٣ الئميني يالذ يضايمن ممارسة النشاط الر  إعاقيت ثمنعين ٠.٥٧٥

 ١٧ يضاياشعر ابلعجز عندما أمارس النشاط الر  ٠.٥٧٤

 ٥٨  مهمةرياجملتم  غ يف يضايأعتقد أن مكانة الر  ٠.٥٢٣

 ٣٠ ةيضايالر  األنشطة ب عند ممارسيتار أشعر ابالضط ٠.٥٠٠

 ٥٧ ةيضايالر  األنشطة عند ممارسيت ابإلحباطاشعر  ٠.٥٠٠

( فقـرة تعـود للمكـون ٢( فقـرة منهـا )١١ـه )ي( أعـاله أن العامـل الثالـث تشـب  عل١٧تضـح مـن اجلـدول )ي
غلـب علـى هـذا يلـذا  ي( فقـرة تعـود للمكـون السـلوك٤و ) يود للمكـون العـاطف( فقـرة تعـ٥و ) ياملعرفـ

 .يالسلوك يته ابلعامـل العـاطفيكـن تسـمميوـهـذا  يوالسـلوك ي العـاطفنيالعامـل املكـون

 ين العامليالتبا ( مـن%١٢.٢٧( وأحـرز نسـبة )٠٩.١٣وقد حصل هذا العامل على جذر كـامن مقـداره )
 اً.ي( مرتبـة تنازل٧٢٨.٠-٥٠٠.٠تضمن التشبعات من )يو  ين الكلي( من التبا٨٠.٢٣و )

( فأكثر على ٥٠.٠ ±أحـرزت تشب  ) اليت يأ( فقرة ٤٥ًا )يت الصـادقة عاملار قهذا وقد بلـغ عدد الفـ
  ذلك.نيبي( ٦العوامل وامللحق )

ضـعت مـن أجلـه لعـدم حصـوـها علـى احلـد ـاس مـا و يق يـر صـادقة فـيت غراـ( فق١٠ تـم اسـتبعاد )نيحـ يفـ
  ذلك.  نيبـي ي( اآلتـ١٨األدنـى للتشـب  وهـو الشـرط األول لقبـول العوامـل واجلـدول )
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 (١٨جدول )
 ت املستبعدة من مكوانت االجتاهاح  الفقنيبيجدول 

 ت ت املستبعدةاح الفق ثلهامي ياملكون الذ

 ١ 22،7،6 املكون املعريف

 ٢ 53،37،4،1 يعاطفاملكون ال

 ٣ 35،15،2 ياملكون السلوك

 اسيثبات املق 3-11

ـاس ياملق يعطـي أن يعنـيس و ييت واملقـاابنـاء االختبـار  ة املهمة يفيكومر ياخلصائص الس من عد الثباتي
ساب (. وحل٦٥٣، ١٩٨٥ـب،ي)الغر  الظـروف نفسـها. يد أنفسـهم فـار ـد علـى األفـيالنتـائج نفسـها أذا مـا أع

 :نيتي اآلتنيقتيت الثبات اعتمد الباحث الطر ار مؤش

 قة اإلعادةيطح  3-11-1

 دار األفثـم إعـادة االختبار على  دار األفعلـى جمموعـة معروفـة مـن ـاس يـق املقيـتم تطبيقـة أن يفكـرة هـذه الطر 
 ، ي)رب نهما.يرتباط ب ثـم حسـاب معامـل االنيئار  األجنيـة بـيظروف مماثلة بعد فتـرة زمن أنفسهم ويف

٦٦، ٢٠٠٠  .) 

ـاس يت اخلاصـة ابملقار ـ  االسـتمايـد توز يفقـد أع-( فـردًا ٥٠نـة بلغـت )يـاس علـى عيوألجـل ذلـك طبـق املق
ه عند يتم التعرف عليقـوائم األماء ل يء تسلسـله فـاز نـة أيالع ينـة لكـل فـرد فـيت معار هم إذ تـم وضـ  إشـايعلـ

 نيقي التطبنيبعـدها مت حساب معامل االرتباط ب ـ  األول،يوم علـى التوز ي( ١٥ختبار وبعد مرور )إعادة األ
عـد هـذا معامل ثبات عال إذ أن هناك اتفاقًا عامًا على ي( و ٨٦.٠مة االرتبـاط )يبلغت ق إذ األول والثاين

 ة. ي( عالقة ارتباط قو ٨٠.٠±أن اعتبار العالقة )

 .(١٩١، ١٩٨٤تون، ي)ز 
 قة الفا كحونباخيطح  3-11-2

( ومبوجـب هـذه ٢٤٨، ٢٠٠٤)النبهـان،  يح بشـكل ثنـائيـتم التصـحيقـة عنـدما ال يتسـتعمل هـذه الطر 
مل تكن  ت اليتار نـة البنـاء، وبعـد حـذف الفقيمـن ع ي( اسـتمارة وبشـكل عشـوائ٧٠قـة تـم سـحب )يالطر 
مة معاملة يـق معادلـة الفـا كرونباخ بلغت قي( وتطب١٥وعـددها ) يلـل العـاميالتحل يسـقطت فـ يـزة والتـيمم

ـة يمة العالين القس، إذ أييت واملقاار ر الثبات ابلنسـبة لالختبـاية لتقديمة عالي( وتعد هذه الق٨٨.٠الفا )
 (.    ٣٥٤، ١٩٧٢ـد. )لنكوسـت، ية لالختبـار اجلية ضـرور ياً تعـد خاصـينسـب
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 اس.ية للمقية الثانيالعالتجحبة االستط ١١-٣

اً يـروا عشـوائي( فـردا اخت١٥نـة مكونـة مـن )يـاس علـى عيـق املقيقـام الباحـث بتطب يـق النهـائيقبـل التطب
ام يت إن وجدت قبل القار جابـة عـن األسـئلة واالستفسـامـات واإليت والتعلار للتأكـد مـن وضـوح الفق

ت واضـحة ومفهومـة ار مات وأن كافـة الفقيالتجربة وضوح التعل من هذه ني. وقد تبيق النهائيابلتطب
ن الوقنيبيللمسـتج قة ومبتوسط ي( دق٢٠- ١٠ )نيـاس كـان مـا بـيت املقار ـت املسـتغرق لإلجابـة عـن فق. وا 
 قة.ي( دق١٥قدره )

  للبحث نهائيق اليالتطب-١٢-٣

ـاس ية مقيـًا وبعـد التأكـد مـن صـالحي حركنيمعـاقلل يـاس األجتـاه النفسـيبعـد أن أجنـز الباحـث بنـاء مق
/  ٧/  ٤ة يولغا ٢٠٠٨/  ٦/  ١قـه للفتـرة مـن يوضـ  مـن أجلـه تـم تطب يـاس الغـرض الـذياألجتـاه لق
نـة البحـث. ثـم ي( مـن ع%١٠) ( فردًا وبنسـبة٢٠٠نة بلغت )يل على عيمركز املوصل للتأه يف ٢٠٠٨

 للبحث. يق النهـائية املتعلقـة بـالتطبيإلحصـائاسـتخرجت املعـامالت ا

 ةيالوسائل اإلحصائ١٣-٣

 ة:ية اآلتيمت استخدام الوسائل الوسائل اإلحصائ

 .ةيقانون النسبة املئو 

 .ني مستقلتني( لفئتT.test) ياالختبار التائ

 معامل االلتواء.

 (١٦- ١٥، ١٩٩٧ش ، يشع أبومعامل التفرطح. )
 (.١٥٩،٢٠٠٠، وآخرون ري)شقسون. ري معامل أرتباط ب 

 خ حلساب الثبات.ا بمعامل الفاكرون

 يل العامليالتحل

 
 (١٤٦، ١٩٩٨، ي)عالو  

 (١٤٩، ٢٠٠٢)عبد اجلبار،             (           ٢اختبار مرب  )كا
 SPSSبنظام  ومت استخدام احلاسوب اآليل
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 تهاعحض النتائج ومناقش -4

ـة يأتبعهـا وبغ يالتــة يءات العلمار ـاس مـن خـالل اإلجيبـات بنـاء املقبعـد أن قـام الباحـث ابسـتكمال متطل
ًا وفقًا ألهداف البحث يانـات تـم معاجلتهـا إحصائيل النتـائج وبعـد مجـ  البيـق أهـداف البحـث وتسـهيحتق

 : وعرض النتائج وكاآليت

 ةيالنفس تهااس االجتايمق 4-1

 اسيوصف املق 4-1-1

واملكـون  يواملكـون العـاطف ياملكون املعرفـ يعبارة اشتملت على ثالثة مكوانت ه (٤٥)اس من يتكون املق
ة بنسـبة ي( عبـارة سـلب١٣و) %٧١،١١بنسـبة  ةيابجيإعبـارة  (٣٢)ـاسي. وقـد شـمل املقيالسـلوك
- ديحما– قأواف-بشدة ـث تعطـى أوازن الـدرجات للبـدائل )أوافـقيح حبي. وشـمل التصـح%٢٨،٨٨

 .ةيابجياإلت ار للفق علـى التـوايل ١-٢-٣-٤-٥أعـارض بشـدة(–أعـارض 
ـة يابجياإل تار ـث كانـت الفقية. حيت السـلبار للفق علـى التـوايل ٥-٤-٣-٢-١ن الـدرجات از وتعطـى أو  

، ٨) ية هيلبت السار (. والفق٣٩، ٣٦، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٠، ١٣، ١١، ٧، ٤) يهـ يللمكـون املعرفـ
، ٢٧،٢٦،٢٤،٢٢،١٦،١٥،٣٥، ٥، ٢) يه ياطفـة للمكون العيابجيت اإلار كانت الفق  ماي( ف٤٣، ١٧
ـة للمكـون يابجيت اإلار مـا كانـت الفقي(. ف٤٢، ٢٥، ٢١، ١٩، ٦، ٣) ية هـيت السـلبراـ( والفق٤١، ٣٧

، ٩) ية هـيت السـلبار ( والفق٤٥، ٤٤، ٤٠، ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٣، ١٤، ١٢، ١٠، ١) يهـ يالسـلوك
ا ية الدني( أما الدرجة الكل٢٢٥اس )يا للمقيـة العلي. وكانـت الدرجـة الكل( علـى التـوايل٣٣ ،٣٢، ١٨
 ل ذلك.   ي تفاصـنيبـي( ١٩رقـم )(، واجلـدول ٤٥ـاس )يللمق

 (١٩اجلدول )

 ة لكل مكونية والسلبيابجيت اإلاح وعدد الفق يت الكلاح  عدد الفقنيبي

 ةيابجياإلت اح الفق ةيت السلباالفقح 
 ملكونا

 يالسلوك

 املكون

 يالعاطف

 املكون

 املعحيف

 جمموع

 تاح الفق

٤٥ ١٣ ١٧ ١٥ ٣٢ ١٣ 
ـًا حنـو ممارسة األنشطة ي حركنية للمعـاقيالنفسـ ـاس االجتاهـاتيوهبـذا حتقـق هـدف البحـث األول بنـاء مق

 نوى.يحمافظة ن ة يفيضايالر 

 اس يللمق يالوصف اإلحصائ 4-1-2

ـق معادلـة ياد مستوى املالئمـة عـن طر جيق قام الباحث إبينة التطبياس لعية املقلغرض التأكد من مالئم
ـق ينـة التطبيواملنـوال إلجابـات ع يـار يف املعار واالحن ـاد املتوسـط احلسـايجيتـم إ إذسـون( ري االلتـواء )كـارل ب
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 ةياعتدالعلى  اً ر عد ذلك مؤشي( و ٨٥.٠بلـغ ) إذـاد معامـل االلتـواء جيـاس االجتاهـات ومـن ثـم تـم إيمق يفـ
نة يدرجات ع أن عينيـة خـالل إشارة معامل االلتواء وهذا يابجيـاس حنـو اإليالن درجـات املقي  م  ميالتوز 

( تعـد ٨٥،٠. إذ أن نسـبة )  االعتدايليـن من منحىن التوز مياًل للجانـب األيل قلـيمياس يالبحث على املق
 (١)± نيت مالءمـة إذا وقـ  معامـل االلتـواء بـار ، واالختبـايعـيااللتـواء أقـرب إلـى الطب عـديـة إذ يعيجـة طبينت

 ل ذلك.ي تفاصنيبي( ٢٠واجلدول رقم ) (.٢٢٧- ٢٢٦،١٩٨٠، ي، حممـد علـي)االطرقجـ
 (21اجلدول )

 واملنوال ومعامل االلتواء يار ياملع واالحنحاف  املتوس  احلساينيبي

 اسياملق نةيالع اسيوحدة الق املتوس  احلساي يار ياملع االحنحاف املنوال عامل االلتواءم عيالتوز  جةينت

 اسيمق       

 ياالجتاه النفس ٢٠٠ درجة ١٧٦،٠١٠ ٤،٦٤٧ ١٨٠ ٠،٨٥ يعيطب

اس ياملق   يفية التوز يتوفر اعتدال( إذ أن ٢ااحث إىل إختبار )كأ البجل  يذا التوز ة هين معنو ولغرض التأكد م
واستخدم الباحث  اس.ية املقيدعمـًا لصالح يعطـيم النتـائج علـى جمتمـ  البحـث و يح للباحـث تعمـيتي

 (:  ٢الشكل رقم ) كما يف    االعتدايلية للتوز يالنسب املئو 

 
 (2الشكل )

 يعيع الطبيت التوز ايت مستو اي مدنيبي

 النسب املئوية للتوزي  الطبيعي. 

لحظ ياس إذ يابملق ت اخلاصـةايم النتـائج التوصـل إلـى املسـتو يـيفضـاًل عـن تق ح للباحـثيتـيـ  يوهـذا التوز 
ومتوسط م  رجحان كفة   مقبـولينياملسـتو  يرت قد ظهـرت فـا( أن أغلب التكر ٢١الباحث من اجلدول )
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بلغـت  يعـيـ  الطبينسـب التوز    من خاللية التوز يار معنو ياًل، وعند اختيرت املستوى )متوسط( قلار تك
( ونسـبة خطـأ  ٥ـة )ي(عنـد درجـة حر ٠٧.١١ـة البالغـة )يمـة اجلدوليأصـغر مـن الق ي( وهـ٩٦٩.٢) ٢مـة كـايق

  يت والتوز اينة البحث على املستو ي  عي توز نية بيـدل علـى عـدم وجـود فـروق معنو يذلـك  أن يأ ٠٥.٠
( يوضح منحين التوزي  الطبيعي 3والشكل )صاحل لعينة البحث  اسيكن القول أبن املقميوبذلك  يعيالطب

  ( تفاصيل ذلك.21للعينة فيما يبني جدول رقم )

 
 (3الشكل )

 يبني منحين التوزيع الطبيعي للعينة
 (21اجلدول )

 نةيع العيلتوز  ٢مة كايوق ةيار يت املعاية واملستو يضايت االجتاه حنو ممارسة األنشطة الح احار  تكنيبي

 ٢كا
ع يز للتو  ةيالنسب املئو 

 أالعتدايل
 تاياملستو  راح التك ة %ياملئو  النسب حيالتصح

٢.٩٦٩ 

 ف جداً يضع ٧ ٣.٥% فما دون-١٦٦ ٢.١٤%

 فيضع ٢٣ ١١.٥% ١٦٧-١٧٠ ١٣.٥٩%

 مقبول ٦٥ ٣٢.٥% ١٧١-١٧٥ ٣٤.١٣%

 متوسط ٧٣ ٣٦.٥% ١٧٦-١٨٠ ٣٤.١٣%

 ديج ٢٧ ١٣.٤٥% ١٨١ - ١٨٤ ١٣.٥٩%

 جداً  ديج ٥ ٢.٥% فما فوق-١٨٥ ٢.١٤%
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 نة البحث يع يعحض نتائج مستوى االجتاه لد ٢-٤

 يـاد املتوسط الفرضجينة البحث قـام الباحـث إبية لدى عيضاي االجتاه حنو ممارسة األنشطة الر ميألجل تقو 
ًا إذ  يابجيوقد أشارت النتائج إىل أن االجتاه كان إ-نةيإلجاابت الع ومقارنته ابملتوسط احلساي () اسيللمق

 .يأعلى من املتوسط الفرض ملتوسط احلسايكان ا

اس ينة البحث لقيلع يواملتوسـط الفرضـ يـار ياملع فار واالحن ل املتوسـط احلسـايي تفاصـنيبي( ٢٢واجلدول )
 .يضاياً حنو النشاط الر ي حركنياجتاهات املعاق

 (٢٢اجلدول )

 ت احملسوبةم يوق يواملتوس  الفحض يار ياملع واالحنحاف  املتوس  احلساينيبي

مة ت يق
 احملسوبة

 املتوس 

 يالفحض

 فاح االحن
 يار ياملع

املتوس  
 احلساي

 اسياملق نةيالع

 ياس االجتاه النفسيمق ٢٠٠ ١٧٦،٠١٠ ٤،٦٤٧ ١٣٥ ١٢٤،٧٩

 (٦٤٥،١ة )يمت ت اجلدولي( ق٠٥.٠( ومستوى داللة )١- ٢٠٠ة )يدرجة حر 

اس بلغت يت املقار نـة البحـث علـى فقيجابـات عإل مة املتوسط احلسـايي( أن ق٢٢ من اجلدول )نيإذ تب
 (.٦٤٧،٤قدره ) يار يف معاابحنر  (٠١٠،١٧٦)

( وابسـتخدام االختبـار ١٣٥الغ )والب () ينة م  املتوسط الفرضيات الع متوسط درجنيوعند املقارنة ب
أن الفـرق  يعنـيـة وهـذا ياجلدول متهـاي( أكبـر مـن ق٧٩،١٢٤مـة ت احملتسـبة )ينـة واحـدة بلغـت قيلع يالتـائ
ة حنو يعال ةيابجيإتمتعون ابجتاهات ياً يحرك نيد املعـاقار ـدل علـى أن األفـينـة ممـا يولصـاحل إجابـات الع يمعنـو 

 ة. يضايممارسة األنشطة الر 

 test. Tق يعن طر  لكل حمور ومت مقارنته ابملتوسـط احلسـاي يج املتوسط الفرضا ر وعمد الباحث إىل استخ
 مة املتوسط احلسايي( أن عنـد مقارنة ق٢٣ مـن اجلـدول رقـم )نيإذ تبـ دار انفنة واحدة ولكـل حمـور علـى يلع
( مـ  املتوسـط ١٥٥.٥٨( بلـغ )يـاس احملـور األول )املكـون املعرفـيت مقار نة البحث على فقياابت عجيإل

( ٨٣٨.١٢٥مـة ت احملتسـبة )يـة واحـدة بلغـت قنيلع ي( وابسـتخدام االختبـار التـائ٣٩والبـالغ ) يالفرضـ

                                  
() وسط احلساي قريب أو تعد النتائج إجيابية عندما تكون درجات املتوسط احلساي أعلى من املتوسط الفرضي واجتاه مقبول حينما يكون ال

 (٣٢، ١٩٩٤)كاظم، علي مهدي،  من املتوسط الفرضي. أدينيف حالة كون الوسط احلساي  سليبواجتاه الفرضي يساوي الوسط 
()  (٥– ٤– ٣– ٢-١)   عبـارة وحيـث أن اإلجابـة عليهـا وفـق مقيـاس ليكـرت اخلماسـي التـدريج ٤٥مبـا أن املقيـاس يتكـون مـن 
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نة يولصاحل إجاابت الع يأن الفرق معنو  عيني( وهذا ٦٤٥.١ـة البالغـة )يمتهـا اجلدوليأكبـر مـن ق يوهـ
 .للمكون املعريف

 يض( عنـد مقارنتـه ابملتوسط الفر ٦٢٠.٦٧( )ي)املكـون العـاطف للمحـور الثـاين مـا بلـغ املتوسـط احلسـاييف
أكرب من  ي( وه٧٣٩.١٧٠مـة ت احملتسـبة )يبلغت ق ي( وابستخدام االختبار التائ٥١ـهذا املكون والبالغ )

 .يق للمكون العاطفينة التطبيلصاحل ع يضاً فرق معنو ي(. وهذا أ٦٤٥.١ة والبالغة )يمتها اجلدوليق

مة ي( وعنـد مقارنته بق٢٣٥.٥٠( )يللمحـور الثالـث )املكـون السـلوك قـد بلـغ املتوسـط احلسـاي اري وأخ
مة ت احملتسبة ينة واحدة بلغت قيلع ي( وابستخدام االختبار التائ٤٥ـهذا املكون والبالغ ) ياملتوسط الفرض

ق ينة التطبيولصاحل ع ي( وهـذا فـرق معنو ٦٤٥.١ـة البالغـة )يمتها اجلدوليأكرب من ق ي( وه٨٦٩.٣٨)
 .يللمكون السلوك

 نيد املعاقار ـاس علـى أن فئـة األفيـة ولكافـة مكونـات املقياحـث إلـى هـذه الفـروق املعنو عزو البيومما تقدم 
 ة يضاية حنو ممارسة األنشطة الر يابجياً ذا اجتاهات إيحرك

 (23اجلدول )
 اسيمة ت احملسوبة لكل مكون من مكوانت املقية لقية والفحضي املتوسطات احلسابنيبي

 نةيالع )احملاور( مكوانت االجتاه تاح الفق عدد املتوس  احلساي يلفحضا املتوس  احملسوبة م تيق
ة ياإلحصائ املعامل

 اسيللمق

١٢٥.٨٣٨ 

١٧٠.٧٣٩ 

٣٨.٨٦٩ 

٣٩ 

 ٥١ 

 ٤٥ 

٥٨.١٥٥ 

٦٧.٦٢٠ 

٥٠.٢٣٥ 

١٣  

١٧  

١٥ 

  املكون املعريف
  ياملكون العاطف
 ياملكون السلوك

٢٠٠ 

االجتاه  اسيمق
 نيللمعاق يالنفس

 اً يحرك

ة بـأن ممارسـة املعـاق للنشـاط يضـايحنو ممارسـة األنشـطة الر  ايجياإلة هذا االجتاه يباحث أمهفسر اليو 
لة الفضـلى لسـرعة عـودة املعـاق إلـى جمتمعـه وآتلفه مرة أخرى أو جناحه يالوسـ يـه هـيومشـاركته ف يضـايالر 

 ه ومتفائاًل معه.يلوصفه فرداً منتجاً مندجماً ف

ق يحتق ة تسـاعد الشـخص املعاق يفيضـاي( مـن هأن ممارسـة األنشـطة الر ٢٠٠٧م، يهار ه )إبدوهـذا مـا أكـ
عه يب مساعدته وتشججين، لـذا يم ذاتـه واسـتعادة ثقتـه بنفسـه وبـاآلخر يحالة التوافق م  حالة العجز بتـدع

 تحقـق ابلتـايليب ونـوع عوقـه ومبـا تتناسـ ة املختلفة واليتيحية والرو يضايممارسة األنشطة الر  ك يفاعلى االشر 
   ٠(٢٢-٢١ ،٢٠٠٧م،يهار )إب ـة عنهه.يرفـ  العزلـة االجتماع يسـهم فـيشـعوره مبكانتـه ممـا 
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ابلنسـبة للمعـوق بشـكل خاص هو أن  يضـايـة النشـاط الر ي( مـن هأن أمه٢٠٠٢وكذلك ما أكده )كمونـه، 
للمعاق وذلك من خالل  يوالنضج االجتماع النضج االنفعايلق يحتق ة تساهم يفيضايممارسة األنشطة الر 

 عـن انفعاالتـه وكمخرج حلالة التوتر ولرغباته ريالتعب ساعد املعاق يفيهذه األنشطة كما أنه  كه يفا اشر 
 (  ٢٧، ٢٠٠٢)كمونه، ةه.ياملكبوتة ونزعاته العدوان

ة يضـايمن أن ممارسـة األنشـطة الر  ب البديناجلان للمعاق يف يضاية النشاط الر يؤكد الباحث على أمهيكما 
اة يـة املطلوبـة ملواجهة متطلبات احلياجـات البدنيابالحت يفتـه وقدرتـه ومـن ثـم تفـي وظنيحتسـ ينـه فـيتع
تناسـق والتحمـل  النيوحتس-ةينـات الطبيقـة اسـتعمال املعية القـوة ومعـدل احلركـة وطر يث تنمية من حيوميال

ض، ايه )ر يتفق الباحث م  ما أشار إليـر وهبذا يصـبح أقـل اعتمـادا علـى الغية ليت الضـرور ار ااملهـواكتسـاب 
ـة يليـة أتهينـات عالجيئـة ثمر يعلـى ه ـة للعـالجيعيلة طبي وسـنيضـة للمعـوقاي( همن أن ممارسة الر ٢٠٠٠

ة للمعاق، مثل ياقة البدنية اللية وتنماستعاد ة يفري بدرجة كب يعـيوكأحـد املكونـات اـهامـة للعـالج الطب
ـة ياقـة البدنياسـتعادته لكفائتـه ول وابلتـايل العصـيب-ية واملهارة والتوافـق العضـلياستعاده صفات القوة العضل

 ،٢٠٠٠ ،٢١-٢٢)  ـاض يـاةه )ر ياحل يالعامـة فـ
 اس االجتاه حسب بعض أنواع اإلعاقة.يعحض نتائج مق ٣-٤

 نة البحثيع مـن إجابـات (٢٤اجلـدول ) يوعًا كمـا فـيبعـض أنـواع اإلعاقـة األكثـر شـ ـديمـن خـالل حتد
 هناك فروقًا يف ا ملعرفـة هـل أنيا والـدنيم العلية والقيار يفات املعار ة واالحنيوحساب األوساط احلساب

 .نة البحثية لعياالجتاهات النفس
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 (٢٤اجلدول )

 املئويةالنسبة  العدد أنواع اإلعاقة ت

بر الطرف السفلي  1
 فوق الركبة

52 26% 

بر الطرف السفلي  2
 حتت الركبة

41 2005% 

 %57                    %10 20 بر سفلي مزدوج 3

بر الطرف العلوي  4
 حتت املرفق

37 1105 

بر الطرف العلوي  5
 فوق املرفق

9 405% 

 6 12 بر القدم 6

شلل األطراف  7
 السفلى

10 5% 

 %4 1 الشلل الشقي 1
 %27           %2 4 بر الكف 9
 105 3 ضمور العضالت 10
 - - خل  والدي 11
 %2 4 حتدد املفاصل 12
 - - سقوط القدم 13
 - - تضرر متنوع 14
 - - جراحة متنوعة 15
  200 اجملموع 16

 ائج كاأليت:إذ قام الباحث ابختيار أكثر أنواع اإلعاقة شيوعاً وكانت النت
ف ار ( وابحن١٠٨،١٧٨دره )ًا وقيابحتت املرفق أعلى وسطًا حس يو اقة البر العلة إعيجلت نوعإذ س
 (.  ٠٣٣.٤قدره ) يار يمع



 

 سعد فاضل وحتسني عبد الحمن   

324 

( ٢٩٢،١٧٥ا وقـدره )يحتـت الركبـة أقـل وسـطًا حسـاب يـة إعاقـة البتـر األحـادي سـجلت نوعنيحـ يفـ
 ل ذلك.ي تفاصنيبي( ٢٥قم )( واجلدول ر ٥٦٧،٤قدره ) يار يف معار وابحن

 (27اجلدول )
 نةيمة لبعض أنواع اإلعاقة للعيق وأوطأة وأعلى يار ياملع واالحنحافاتة ياحلساب األوسا  نيبي

 مةيأعلى ق مةيأوطأ ق
 االحنحاف

 يار ياملع
 ت نوع اإلعاقة نةيالع الوس  احلساي

 ١. فوق الحكبة يبرت أحاد ٥٢ ١٧٥،٧٣٠ ٥،١٧٢ ١٨٢ ١٥٤

 ٢. حتت الحكبة يبرت أحاد ٤١ ١٧٥،٢٩٢ ٤،٥٦٧ ١٨٤ ١٦٤

 ٣. برت مزدوج ٢٠ ١٧٧،١٥٠ ٣،٤٠٧ ١٨٠ ١٧١

 ٤. حتت املحفق يبرت علو  ٣٧ ١٧٨،١٠٨ ٤،٠٣٣ ١٨٩ ١٦٩

ل ية عمـد الباحـث إلـى استخدام حتلي األوسـاط احلسـابنيـة بـيولغـرض التأكـد مـن أن هنـاك فروقـًا معنو 
 ل ذلك.   ي تفاصنيبي( ٢٦ هـذه األنـواع واجلـدول رقـم )نياقـة ملعرفـة داللـة الفـروق بـن لـبعض أنـواع اإلعيالتبـا

 (26) اجلدول

 نيل التباي حتلنيبي

 F مةيق
 احملتسبة

 نيمصدر التبا جمموع املحبعات ةيدرجات احلح  متوس  املحبعات

٣.١٢٢ 
  اجملموعاتنيب ١٩٢،٧٣٧ ٣ ٦٤،٢٤٦

 موعاتداخل اجمل ٣٠٠٤،٨٣٦ ١٤٦ ٢٠،٥٨١

ة يوبدرجة حر  (٠٥،٠ة )حتت مستوى دالل (١٢٢،٣بة )( احملتسFة )مي( أن ق٢٦دول )إذ ظهر من اجل
 بعض نية بيأن هناك فروق معنو  يعنـي(. وهـذا ٦٧.٢ـة البالغـة )يمتهـا اجلدوليأكبـر مـن ق ي( ه٣،١٤٦)

 األنواع لفئة اإلعاقة املذكورة.

ة، فقد مت معاجلة يضايأكثـر مـن سـواها ملمارسـة األنشـطة الر  ةيابجيإاهـات أنـواع اإلعاقـة ذات اجت يوملعرفـة أ
 قة دنكن. ية بطر ي األوساط احلسابنية الفروق بيمعنو 
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 (25) اجلدول

 ةيوس  الدرجات والفحوق لبعض أنواع فئة اإلعاقة احلحك متنيبي

 ت نوع اإلعاقة متوس  درجات االجتاه () الحمز

A ١. فوق الركبة يدبر أحا ١٧٥،٧٣٠ 

A ٢. حتت الركبة يبر أحاد ١٧٥،٢٩٢ 

AB ٣. بر مزدوج ١٧٧،١٥٠ 

B ٤. حتت املرفق يبر الطرف العلو  ١٧٨،١٠٨ 

 :يتأي( ما ٢٧لحظ الباحث من اجلدول رقم )يإذ 

 ياد كـل مـن البتـر األحنية بـيضـايحنـو ممارسـة األنشـطة الر  االجتاه يـة فـيعـدم وجـود فـروق معنو  -
 حتت الركبة والبر املزدوج. يفوق الركبة والبر األحاد

 كـل مـن البتـر املزدوج وبر نية بـيضـاياالجتـاه حنـو ممارسـة األنشـطة الر  يـة فـيعـدم وجـود فـروق معنو  -
 حتت املرفق. يالطرف العلو 

حتـت املرفق  يف العلـو  بتـر الطـر نية بـيضاياالجتاه حنو ممارسة األنشطة الر  ة يفيوجود فروق معنو  -
حتت  يحتـت الركبـة ولصـاحل بتـر الطـرف العلو  األحاديفوق الركبة والبر  ياألحادوكل من البر 

 املرفق.

فوق  ياألحادجـة األولـى إلـى أن حالـة البتـر يـة مـن النتيعـزو الباحـث أسـباب عـدم وجـود فـروق معنو يو 
 ف السفلى.ار ة لألطيإعاقـة حرك أهنا يحالـة واحـدة أ ية والبتـر املـزدوج هـحتـت الركبـ يالركبة والبر األحـاد

حتـت املرفـق وكـل مـن البتـر  ي الطـرف العلـو نياالجتـاه بـ يـة فـيعزو الباحث أسـباب وجـود فـروق معنو يو 
ت املرفـق ومـن خـالل حتـ يحتـت الركبـة ولصـاحل بتـر الطـرف العلـو  األحاديفـوق الركبـة والبتـر  األحادي
ة ية واجلماعيالفرد األلعاب ملمارسة ني املسـجلنيـل إلـى أن معظـم املعـاقيمركـز املوصـل للتأه يخربتـه فـ

املتحركـة وكـرة الطـائرة  يسـار كا ومنهـا كـرة السـلة علـى اليالعل فار ابألطثمارس  اليت األلعابفضلون ممارسة ي
( لعبـة ٢٣ )ني( لعبـة مـن بـ١٨ـدان )وان اكثـر مـن )يـة للسـاحة وامليعـاب الفردورفـ  األثقـال ومعظـم األل

 (.  ٥٨، ٢٠٠٧م، يهار ا( )إبيالعل فار ابألطاً ثمـارس يـة معتمـدة رسـمياوملباابر 

ن  كـل مـنية بـيضـايالر  األنشطةاالجتـاه حنـو ممارسـة  يـة فـيعـزو الباحـث أسـباب عـدم وجـود فـروق معنو يو 
 يارسـه والـذمي يـدده نـوع النشـاط الـذحيحتـت املرفـق إلـى أن اجتـاه املعـاق  يالبتـر املـزدوج وبتـر الطـرف العلـو 

                                  
() حلرف املشابه يشري إىل عدم وجود فروق واحلرف املخالف يشري إىل وجود الفروقا 
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عـزو الباحـث إلـى أن يممارسـة النشـاط كمـا  يس امتالكـه الرغبـة فـيؤهلـه إلـى ممارسـة نـوع النشـاط املختـار ولـي
ة يت جسـمار دتلكـه مـن قـمياحلفـاظ علـى مـا  ية أساسـه الرغبـة فـيضـاياألنشـطة الر اجتـاه املعـاق حنـو ممارسـة 

عل تلـك جية يضايالر  األنشطةن االجتاه حنو ممارسة رى املعاق أي يء جسـمه األخرى والذاز ـة مـن أجـيمتبق
 سهم بعدم ضمورها.  ية و يو يء تنـبض ابحلاز األج

 ات:يوالتوص االستنتاجات-5

 تنتاجاتاالس ١-٥
ق ية للتطبيضـايـًا حنـو ممارسـة األنشـطة الر ي حركنيللمعـاق يـاس االجتـاه النفسـيت مقار ة فقيصـالح .1

 ة الالزمة.يء املعامالت العلمار بعد إج

 ة.يضايحنو ممارسة األنشطة الر  ايجياً كانت مبستوى إي حركنيد املعاقراإن اجتاهات األف .2

ر متوسـط إذ ية كـان بتقـديضـاياالجتـاه حنـو ممارسـة األنشـطة الر  تايت ضـمن مسـتو ارار إن أكثـر التك .3
د من ار ( أف٥ت إذ بلغـت )ارار ـدًا أقـل عـدد مـن التكـد جير جيمـا كـان تقـديف ارار تك ٧٣بلغـت 

 ق.ينة التطبيع

فوق  ياألحادر  كـل مـن البتـنية بـيضـايالر  األنشطةحنـو ممارسـة  ياالجتـاه النفسـ يتظهـر فـروق فـلـم  .4
 حتت الركبة والبر املزدوج. ياألحادالركبة والبر 

 كـل مـن جمموعـة البر نية بـيضـايالر  األنشطةحنـو ممارسـة  ياالجتـاه النفسـ يلـم تظهـر فـروق فـ .5
 حتت املرفق. ياملزدوج وجمموعة بر الطرف العلو 

 يفـوق الركبـة والبتـر األحاد األحاديلبتـر ا حتت املرفـق علـى جممـوعيت يتفوقت جمموعة البر العلو  .6
 ة.يضايحتت الركبة حنو ممارسة األنشطة الر 

 ات يالتوص ٢-٥

اعـده الباحـث حنـو ممارسـة األنشـطة  يـًا الـذي حركنيللمعـاق يـاس االجتـاه النفسـياعتمـاد مق .1
 ة.يضايالر 

ت اجلانـب اري  وتـأثينيضـايالر  أداءم يـية تتبنـى تقيضـايـة الر ياألند ية فـياسـتحداث وحـدة نفسـ .2
 .أدائهمعلى  يالنفس

ة املصممة يضـاي وبنـاء القاعـات الر نية اخلاصـة ابملعـاقيضـايـة واملؤسسـات الر ي  قاعـدة األنديتوسـ .3
 ة.يضاي هذه الفئات على ممارسة أنشطتهم الر نيتع ض واجملهزة ابملستلزمات اليتار ـهذه األغ

 وزجهم ني من املعاقنيضة لغرض اكتشاف املوهوبايت الشباب والر اير يملد ل فرق خاصة اتبعةيتشك .4
 ة من اجملتم .حية ذلك ـهذه الشر ية ألمهيبيكز التدر ا ر امل يف
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جانـب مهـم مـن جوانـب العـالج  ألهناة ملختلـف أنـواع اإلعاقـة يضـايـف النشـاطات الر يتكث .5
ق للوصول يضـة والتنسـايـة كالصـحة والشـباب والر ي املؤسسـات املعننيـد اجلهـود بـي، وتوحيالنفسـ

 املتخصص.   يضايدة عدد الكادر الر ايإىل أفضل نتائج فضاًل عن العمل على ز 

 ةية واألجنبياملصادر العرب

 تار سـها الفقي كمـا تقينيلـدى الطلبـة اجلـامع اإلجنازـة ي(، واقع٢٠٠٠حممـد، ) يم، علـيهار إب .1
 سات، جامعة بغداد.ار ة، جملة ديكوفر يس سةااملوجبة والسالبة، در 

ت ار اجـات اخلاصـة بدولـة األماياالحت يـل ذو يـة وأتهي(، رعا٢٠٠٧ـد، )يم، مـروان عبـد اجمليهار إب .2
  .يق للنشر والتوز ار ، مؤسسة الو ١ة املتحدة، طيالعرب

 قاهرة.ة، الياملصر  األجنلو، مكتبة ٣، طي النفسمي(، التقو ١٩٨٧رون، )أبو حطب، فؤاد وآخ .3

 ث، القاهرة. ية، دار الفكر احلدي(، االحصاء للعلوم السلوك١٩٩٧د، )يش ، السيأبو شع .4

ـة، جملـة العلـوم ية واالجتماعيالعلـوم النفسـ ي(، مفهـوم االجتـاه فـ١٩٨١آدم، حممـد سـالمة، ) .5
 ت.ي(، الكو ٨(، السنة )٤ة، العدد )ياالجتماع

عة ي، دار الطل١ة، طيالطـرق اإلحصـائ يـة فـيقيائل التطب(، الوسـ١٩٨٠، )ي، حممـد علـياالطرقجـ .6
 وت، لبنان.ري والنشر، ب

م الطالـب يم تعلـيـيوآخـرون، تق ي املفتـني(، ترمجـة حممـد أمـ١٩٨٣ وآخـرون، )نيـاميبلـوم، بن .7
 ل، القاهرة، مصر. ي، دار ماكروهينيوالتكو  يعيالتجم

علـى البعـد  يـحيالرو  يضـايأثـر النشـاط الر (، ٢٠٠٧بـوقرص رمضـان، ) ،بـو سـكره أمحـد .1
األول،  ي للـتعلم، املـؤثمر العلمـنيفئـة القـابل-اً يلـدى األطفـال املتخلفـون عقل يالعـاطف االجتماعي
 ة، عمان.ية، اجلامعة األردنيضاية الر ية الربي، كل(، اجمللد الثاين١ة )ياجمللة العلم

 حنـو زمالئهم نيالعـامل اجتاهاتـر ييب تغي(، أثـر بعـض أسـال١٩٨٨ـز محـد، )ياجلاسـم، طـارق عز  .9
 ة، بغداد.ي منشورة، اجلامعة املستنصر ري غري، رسالة ماجستنياملعوق

رة از ، و يضـاياجملـال الر  يفـ واإلحصاءـاس يت والقار (، االختبـا٢٠٠٤سـلوم جـواد، ) يم، علـياحلكـ .10
 ة.يدس، جامعة القايوالبحث العلم م العايليالتعل

ة، حبث يحية والرو يضاياحلرب حنو ممارسة األنشطة الر  يول معوقي(، م٢٠٠١ن، )ار وآخ اينياحل .11
 ة وأم املعـارك اخلالدة.يالقادسـ يـة مقـاتليئـة رعايعشر، ه ياحلاد يمنشور، وقائ  املؤثمر العلم

 ة.ة، القاهر ي، دار املعرفة اجلامع٢ة، طياس الشخصي(، ق٢٠٠٠ ، حممد شحاتة، )يرب .12
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 (١امللحق )
 ةيغته النهائيوبص يل العاملياس بعد التحلياملق

 بدائل اإلجابة 

أعارض  ت تاح الفق
 بشدة

 أوافق ديحما عارضأ
 أوافق

 بشدة

 ١ ماة على االلتز يضاياألنشطة الر  ممارسيت تساعدين     

 ٢ ين النفساز ة االتيضايممارسة األنشطة الر  حتقق يل     

 ٣ ن اإلزعاج مرية الكثيضايطة الر ممارسة األنش تسـبب يل     

 ٤ زيالركـادة قـوة ية علـى ز يضـايممارسـة األنشـطة الر  يننـيتع     

 ٥ يـخصص يضاير  كون هناك انديأفضل أن      

 ٦ يضايأشعر ابلنقص عندما أمارس النشاط الر      

 ٧ نيم اآلخر انال احر ي يضايأؤمن أبن الر      

 ٨ ةيضايعاً من قبل مؤسسات الدولة لـدعم األنشـطة الر يال أجد تشج     

 ٩ ةيضايأشعر ابلعجز عندما أمارس األنشطة الر      

 ١٠ ة للمعاقيعية جـزءاً مـن املعاجلـة الطبيضـايتعـد ممارسـة األنشـطة الر      

 ١١ ضةايـها عالقة ابلر  أهتم ابملناقشات واللقاءات اليت     

 ١٢ قاً يرش ية جبعل جسميضايلألنشطة الر  تسهم ممارسيت     

 ١٣ ةيضاياألنشطة الر ى ممارسة ة عليالقابل ة ثمنحينيضايالر  افيتأعتقد أن ثق     

 ١٤ علـى التحمل ة تسـاعدينيضـاياألنشـطة الر  أجـد أن ممارسـيت     

 ١٥ احياالرت ينفس بعث يفيبة ار اللعبة املناسيأرى أن اخت     

 ١٦ ةيضاياألنشطة الر  أشعر ابلسعادة عند ممارسيت     

     
األنشطة  اء ممارسيتعلى مواجهة الصعوابت أثن دريتأشعر بعـدم ق

 ةيضايالر 
١٧ 

 ١٨ ي اهتمامرية ال تثيضايأشعر أن متابعة األخبار الر      

 ١٩ ين مستوى قلقة ال حتد ميضايطة الر األنش يتأجد أن ممارس     

 ٢٠ ـة خاصةيئيتـاج أجـواء بحي يضـايأعتقـد أن ممارسـة النشـاط الر      

 ٢١ ةيضاياألنشطة الر  ب عند ممارسيتار أشعر ابالضط     

     
ة حنو يابجية التوجهات اإليى تنمة عليضايطة الر ممارسة األنش اعدينتس

 اةياحل
٢٢ 

 ٢٣ ية مـن االعتمـاد علـى نفسيضـايممارسـة األنشـطة الر  يثمكننـ     

 ٢٤ ثلهمي يالذ ياملعاق مفخرة للناد يضايأرى أبن الر      

 ٢٥ ةيضايـة األنشـطة الر معوقـاً مـن ممارس يبوصـف يمظهـر  ينعنـمي     

 ٢٦ ةيـل احلـواجز النفسية تز يضـايأعتقـد أن ممارسـة األنشـطة الر      

 ٢٧ ة متفائالً يضايممارسة األنشطة الر  جتعلين     

 ٢٨ يتار قد ية تنميضاياألنشطة الر  أرى أن ممارسيت     

 ٢٩ يضايـل ابجلانـب الر يكـز التأها أن هتتم مر  يأرى أنه من الضرور      

 ٣٠ ابجملتم  ية بدجميضايتسهم ممارسة األنشطة الر      

على  تشجعين يتوى العامل على املسنياق املعينيضايائج الر أرى أن نت      ٣١ 
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 ةيضايممارسة األنشطة الر 

 ٣٢ الئميني يذال يضاياط الر مـن ممارسة النش اقيتأع ثمنعين     

     
على أظهار مجال  لضعف قدريت يضايممارسة النشاط الر  ال أرغب يف

 احلركة
٣٣ 

 ٣٤ ةيوميال يتار مها إجنازة يضايحتسن ممارسة األنشطة الر      

 ٣٥ ةيضاياألنشطة الر  حالة العزلة عند ممارسيت ل عيناز ت     

     
 يف يد من جناحيز ية سـيضـايممارسة األنشطة الر  يف يأعتقد أن جناح

 العمل
٣٦ 

 ٣٧ يبنفس يـة ثقتـية علـى تنميضـاياألنشـطة الر  ممارسـة تسـاعدين     

 ٣٨ نية أدب التعامـل مـ  اآلخر يضـايممارسـة األنشـطة الر  تكسـبين     

 ٣٩ ةيت العقلار القـد يلـد ية تنمـيضـايأرى أن ممارسـة األنشـطة الر      

 ٤٠ ةية اجلماعيضايأفضل ممارسة األنشطة الر      

 ٤١ ةيضاياألنشطة الر  األسرة عند ممارسيت يف تتعزز مكانيت     

 ٤٢ ةيضاياألنشطة الر  أشعر ابإلحباط عند ممارسيت     

 ٤٣  مهمةرياجملتم  غ يف يضايأعتقد أن مكانة الر      

 ٤٤ ةينـات الطبية اسـتخدام املعيضـايتسـهل ممارسـة األنشـطة الر      

 ٤٥ سمة مرونة اجليضايممارسة األنشطة الر  تكسبين     
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